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Politinė įvykių savaite
VISŲ tarptautinių politinių klausimų pry
ŠAKYJE STOVI -------- ---------------------------- — -

Iš ANAPUS
Meluoja ir klumpa.

Berlyne veikia sovietinis cen 
tras, kuris ragina visus tremti 
nius grįžti į savo kraštus, o jų

Susitarimas eina platyn 
PRISIDEDA NAUJOS GR UPĖS. SKIRIAMIEJI TAS 

KAI IR TAUTININKAI. V LIKo SESIJAI 
BESIRUOŠIANT

(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko)
Girdėti VLIKą sudaran ordniacijoje su tautininkais ir 

čios politinės grupės rankas laisvės kovotojais, tad gali ras 
ti vietą naujai persitvarkusia 
me VLIKe tų grupių ekipoje, 
skaičiuje 6 pilnateisių VLIKo 
narių. Kas liečia tas dvi gru 
peš, kurios koordinacijoje ne 
dalyvauja, ir kurių viena yra 
Lietuvių Frontas, tai vargu ar 
jos yra prašiusios koordinantų 
advokatavimo, juo labjau, kad 
ir
jos gali įeiti kitų sau artimų 

politinių grupių atstovų j 
VLIKą ekipoje.

Atrodo, kad ir šis nebendradar 
biavimo VLIKe punktas tauti 
ninkams turėtų atkristi. O kas 
liečia visus kitus koncepcijų ir 
nusistatymų skirtumus, tai 
juos būtų galima išspręsti ti.\ 
su kitais bendradarbiaujant, 
bet ne nuo kitų šalinantis.

Neteko girdėti, kad bent vie 
na iš VLIKe esančių politinių 
grupių nenorėtų tautininkų ir 
laisvės kovotojų bendiadarbia 
vimo VLIKe. Kaip tik priešin 
gai, visi yra susirūpinę, kaip 
tautininkus tokiam bendradar 
biavimui įtikinti, nes juk ir jie 
turi įnešti savo įnašą į bendrą 
lietuviu kovą už tėvynės išlais 
vinimą. Taip norėtųsi tikėti, 
kad jie bus drauge su visais ir 
taip norėtųsi prašyti kiekvie 
ną, kas turi jiems įtakos, kad 
padėtų tai pasiekti.

Būkim vieningi ne žodžiu o 
se.

Pastangose ir darbuose 
būkime vieningi.

Kovai vykstant, partizaniniai 
veiksmai gali būti naudingi tik 
už priešo kovos linijos, bet sa 
vųjų pusėje jokia karinė vado 

Jie, VLIKo statutą 6 balsais vybė neleistų operuoti saviems 
pakeitus ir veiksmų pirminin partizanams.
kams pasilikus, laike tai nele 
galiu veiksmu ir pačius pirmi 
ninkus nelegaliais. Bet naujas 
grupių susitarimas numato ke 
isti ir statutą ir veiksnių pirmi 
ninkus, tad net tautininkų aki

sai šeimai nemokamai perveža 
mas iki 2 tonų turtas ir galvi 
jai. 1000 rublių gauna šeimos 
galva ir po 300 nuo kiekvieno 
nario. Trobesiams pasistatyti

GENEVOS KONFERENCIJOS KLAU 
SIMAS

žurnalistai bėga nuo pikietuotojų.
Birža sovietinius žurnalistus tarpe — lietuvius į Lietuvą. Pa 
sutiko atairai ir džentelmeniš skutiniu metu tas centras lieti/ teikiama 10.000 rublių suma, 
kai. Kitokį sutikima jie sušilau kalba lapeliuose, kuriuos pa kurių 40 nuošimčių sumokama 
kė Clevelande, kur juos piketą sirašė Dauguvietienė-Vosyliūtė tuoj pat, likusi dalis išmokama 
vo.

Bėgdami iš Clevelando, so 
vietiniai žurnalistai bandė suk 
ti į Čikagą, bet ir iš ten sužino 
jo, kad ir ten juos sutiks pike 
tuotojai... Tada
MASKVOS ŽURNALISTAI

PAREIKALAVO, KAD VAL
DŽIA UŽDRAUSTŲ 

PIKETAVIMĄ...
Bet JAV valdžia atsakė, kad

Maskvos
Spalio 27 dieną 

prasidės keturių užsienių reika 
lų ministeriu konferencija. Tai 
konferencijai Vakarai ruošiasi 
atsidėję. Ši konferencija, kaip 
teigiama, turės įrodyti,

AR ŽENEVOS DVASIA 
GYVA, AR TIKTAI 

BLEFAS?
Dulles nuvyko į Euiopą pa 

siruošęs ir apsirūpinęs šimtą 
procentiniu Amerikos tautos 
pasitikėjimu. Dulles tarėsi ir su 
prezidentu ir su abiem seimo 
frakcijom, ir visur gavo visiš 
ką pritarimą ir pasitikėjimą. Amerika yra laisvas kraštas, 
Taip yra padaryta todėl, kad kurio piliečiai, jeigu tiktai no 
Genevoje niekas nesuabejotų, ri, gali piketuoti ir valdžia ne 
jog jis gali svyruoti ir būti ne turi teisės jiems tai drausti... 
tikras dėl to, ką pareikš. Tada tie žurnalistai išvyko kaž 

O Ženevoje bus vienas svar kur į provincijos miestelį, kur 
biausis klausimas — 
VOKIETIJOS SUJUNGIMO 

EUROPOS SAUGUMO 
SISTEMOJE.

Kaip žinoma, šį vieną klausi 
mą ir tesutarė „Keturių didžių 
jų“ konferencija, pagimdžiusi 
magiškąjį mitą apie „Genevos jos susiglaudinimo sutartis, 
dvasią“, kuri užhipnotizavo va tą sąjungą norima Įtraukti Li 
kariečius, nenorinčius net gir banas ir Pietų Saudija. Sąjun 
dėti Chruščiovo pareiškimo, ga ginkluojasi sovietiniais gin 
kad girdi, visi tie, kurie mano, klais, ir visų pirma — prieš Iz 
kad dėl „Genevos dvasios“ Ma raelį. Tat „Ženevos dvasios“ 
skva atsisakys Markso, Lėni įtakoje Rusija čia bandys pa 
no, Stalino mokymo, tie labai kurti naują karą. Į sį reikalą 
žiauriai klysta“. dabar atkreiptas jau didelis dė

Chruščiovas, reikia pripazin mesys. 
ti, pasakė teisybę — atvirai ir C 
tiesiai. Deja, jos neįstengia su įdomių pasekmių davė 
prasti net didelės politines gal 
vos Vakaruose.

Tat, yra aišku, kad
SOVIETAI Iš GENEVOS 

DVASIOS DAUG SAU 
LAUKIA.

Tas pat Chruščiovas iš Pear arą turėjo valdyti neutralus ko . , , . . .
šono reikalavo, kad Kanada iš misaras —■ nei saarietis, nei vo gamzuoto darbininkų telkimo
eitu iš Atlanto Sąjungos ir pa kietis, nei prancūzas. Bet

-..................- aro gyventojai 423.434 balsais rybos“, turinti skyrius Vilnių
prieš 201.973 šį statutą atme je, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo
tė. Aišku, Saaras nori susiju se> Panevėžyje,^ o „taip pat vi
ngti su Vakarine Vokietija.

TRUMPOS ŽINIOS
— Is sovietų laivo , x'uapse“ kai“ keltis į Kareliją „nuolati įr vjsai drąsiai mūsų valstybi ^is žiūrint vFškaš iaauna" nau sesijos dienotvarkės, kuri bū 

pabėgo 20 jurininkų, kurių 11 mams miškų ruosos darbams . nis aparatas atsikrato biurokra ■ le„alurn’ ir tautininku'kelia sianti pasiūlyta, kaip to VL1 
aosistoio Taivane ir 9 atvvko Nemokamai teikiama kelione vi LS’rad ar davimomoty Ko statutas reikalauja, VLIKo

’ _________ r________ , _______ F ’ ’ ’ n " ”

Antras tautininku reikalavi sesija 
3C, \_.ii di\v sau tuno ovn ynunaa, .
ėmė algą. O ką čirškė? O už ką mas buvo naujų 
ėmė pinigus? Nei jis pats žino 4 grupių įsileidimas j VLIKą. 
jo', nei kiti tai suprato. Dabar 
nenaudingai, brangiai kainuo 
jančiai svirplio giesmei ateina 
galas. O jeigu veno kito svirp 
lio dar iki šiol neužkliudė admi 
nistracinių kadrų 
tai jis dreba savo 
kol ateis jo eilė“.

Deja, iš anksto 
kad ši pasaka kartosis dar nesu džiai dėkojame, 
skaitomą skaičių kartų, o svirp 
liai“ pagirnėse vis dar svirps..., 
nes pagirnių niekas neišvalo.

Greta to labai įdomus ten 
pat aprašymas,

kaip siautėja kompartija. 
Štai ištrauka: _ . ,.
„Tūkstančiai, dešimtys tūks darbo kultūrą, bet tuo pačiu kurį dabar turės Kanados ka 

tančių žmonių, partijos pašauk metu jis turi uoliai mokytis iš ro laivynas.
ti, paliko miestuose butus ir kiekvieno kolūkiečio, kiekvieno TRAMVAJAI, kuriais buvo va 

tarybinio ūkio darbininko. Ne žinėjamasi pasižiūrėti miesto, 
išgelbės tavęs inžinieriaus dip daugiau nebevaikščios, nes St. 
lomas ir ilgamečio pramoninio Catherinėje bus išimti tramva 
darbo patirtis, jeigu tu neat jų bėgiai.

------ t ------- - -r- ——---------  i— mv zvvion opi-vicnyskirsi avižų nuo kvieciukų, jei ST. CATHARINĖS GATVE 
ts atgabenęs benziną Hitlerio o dar sunkiau keisti gyvenimo gu nesuprasi, ką tavo remon EIS AUTOBUSAI 
ir jo žmonos lavonam sudegin būdą. Net žmonių kalbos reikia tuojama mašina dirbs lauke — Miestui betvarkant judėjimą, 
ti, bet lavonai tik apdegę, o mokytis Vilniaus ai Kauno in kirs rugius ar šienaus. Prapui atkreiptas dėmesys į didžiausio 
rusai juos anatomavę ties Ber žinieriui, pakliuvusiam, šaky si, jei nesimokysi šitų, rodos, judėjimo gatvę — St. Catheri 
lynu esančioje Bucvh ligoninė sim, į Žemaitijos gilumos rajo tokių paprastų dalykų“. nes, kuiroje yra didžiausis užsi 
Je------------------------------------------ną, ar į tolimą dzūkų kampelį. Taigi: kaip gali būti bet ko kimšimas. Miestas pasiryžęs šia

— Rusų ūkinė delegacija lan Miesto žmogus neša su savimi kia tvarka, jeigu tokių primity gatve paleisti autobusus ir tra
kosi Švedijoje. technikos, mokslo, pramoninio vių dalykų nežinoma. mvajų bėgius išimti.

Genevoje

apie jų atvykimą niekas nežl 
nojo.. .

Prastesni dalykai dedasi arti 
muosiuose rytuose.

EGIPTAS MOBILIZUOJA 
ARABŲ JĖGAS KARUI.
Jau pasirašyta Egipto - Syri

į

sudėjusios nesėdi. Posėdžiau 
ja ir tariasi visos grupes kartu. 
Posėdžiauja paskiros visų gru 
pių rinktos komisijos. Tokių 
posėdžių buvę pereitą savaitę, 
būsią ir šią.

Mažosios Lietuvos atstovas, 
kol kas savo vardu, nes su vi 
sa grupės vadovybe susisiekti

išsiuntinėjo atsišaukimus, ku per 10 metų. Karvėms įsigyti 
riuose ragina artistus grįžti / duodama 2000 rublių pašalpos. 
Lietuvą. Ji pavardėmis išvardi kurią atiduoti reikia per trejus 
no asmenis. metus...

Tuo tarpu buvęs švietimo mi Iš to pranešimo aišku, kad 
nisteris rašytojas Ant. Vencio lietuviai plačiu mastu, kaip oku 
va štai kaip rašo apie tuos kvic pantas sako — „respublikiniu 
esamuosius sugrįžti: mastu“, užsimota išvežti į Ka

„Kaip žiurkės iš skęstančio reliją, žinoma, ne pastoviam 
laivo, pro vakarinę sieią į vaka miškų kirtimo darbui, bet pa nespėjęs, šešių grupių pasitari 
rus, pas savo fašistinius globe stoviam jų ten perkėlimui. O iš mui pritaręs ir tuo būdu pada 
jus išdūmė stambiausi krašto iš Korelijos žmonės gabenami į ki ręs jį jau septynių grupių susi 
naudotojai, fašistiniai vadukai tas sritis — į Lietuvą, Latviją, tarimu. Jis pareiškęs, kad nuo 
ir vadai, spekuliantai ir kapita Ukrainą. . . širdžiai susitarimą vykdant,
listai, dvarininkai ir svetimų Tai yra naujas genocido bū es3 
valstybių šnipai. Apimti bai das, kurio tikslai yra grynai di 
mės, bijodami liaudies teisingo džiarusiški, imperailistiniai. Į 
teismo, visi šie lietuviai tautos §į naują genocido būdą reikia 
prakaito gėrikai, kiek pajėgda atkreipti ypatingas dėmesys, 
mi gabenosi j užsienį auksą, bri nes tai yra nukreipta prieš lie 
liantus ir kitokį turtą, permir tuvių tautą, siekiant ją sunai 
kusį darbo žmonių prakaitu ir kinti, 
ašaromis“.

Taigi, viena ranka moja — 
„grįžkite“, o kita ranka jau ro 
do kartuves. . .

Tokia jau melų ir apgaulės 
sovietinė santvarka.

Lietuvius. . . į Kareliją.
Maskvinis okupantas vykdo 

savo planus — rusina visas už 
imtas sritis. Tuo tikslu ukrai 
niečius tremia į Bielorusiją, 

Savaitės įvykių grandinėje, Lietuvą, Latviją ir kitur, o lie 
tuvius išmėtė po kitus kraštus, 
kad tokiu būdu Lietuvoje juo 
mažiausia liktų lietuvių, Latvi

PLEBISCITAS SAARO
KRAŠTE,

kuris buvo bandoma europeji joje — juo mažiausia latvių ir 
zuoti, t. y. — padaryti jį sava t. t.
rankišką. Plebiscitui buvo pa Dabar, kaip praneša tarybirankišką. Plebiscitui buvo pa
tiektas statutas, pagal kurį, Sa nė spauda:

- - ■ - - ^Vyriausioji perkelinio ir or

Sa valdyba prie LTSR ministrų ta
siduotų Rusijos diktatui. Kaip 
matome, Maskva nedviprasmis 
kai vykdo „Genevos dvasios' 
pasimojimus.

Dusams tiktai Amerikoje ne 
siseka. Čia, laisvių šalyje, jie 
ms vis nemalonumai...

Kaip žinoma,
AMERIKOJE DABAR LAN
KOSI MASKVOS ŽURNALIS 

TŲ DELEGACIJA
Tarybinės delegacijos prie yra susimylėjusi 

šakyje stovi Boris Polevoj. f ■ -
ją įeina „Izvestija red. V. l’ol princesė užsispyrusi ir vestu cūak 
toracki, „Komsomolskaja Prav vės galimos.

— Amerika projektuoja 4 
dienų darbo savaitę — 32—35 
valandas.

— Chruščiovas pareiškė, kad
national Affairs" red. B. R. Iz Vokietijos ateitis
akov ir „Ogoniok“ red. A. V. rytin^s Vokietijos.
Sofranov. • J*” ------ - „ _

Iš tikrųjų sovietai žurnalis že pasisakė už Italijos pnėmi anksčiau, negu jis gaus rusų gi
• — ' " . nklus.

— Sovietai padidino siunti — Mackievič, kuris vadova, 
mą repatiracinių komisijų į vo rusų žemės ūkio/ delegacija, 
užsienius, dėl ko susirūpino J Amerikoje, dabar paskirtas že 
T—kad rusai nepanaudotų pr m^s ūkio ministeriu.
ievartos. — Peronas perkasi vilą Itali

— Užs. reik, ministerial — j°Je Prie labai gražaus Lago

vykdomuosuose respublikos
siuose komitetuose“ kviečia lie
tuvius kolūkiečius „savanoris

„Literatūra ir Menas“ 35 
(461) numeryje M. Sluckio ve 
damuoju neva džiaugiasi „atsie 
kimais“, bet per tuos džiaugs 
mus prasiveržia žiauri tikrovė. 
Štai ji, pareikšta

pasaka apie svirplių galą.
„Be gailesčio kritikuojamas 

ministras ar kitas augšto rango 
pareigūnas, atsitvėręs nuo gy 
vos gamybos įvairiais cirkul’a 
rais, solidi mokslinė įstaiga, 
eikvojant! liaudies sukauptus 
milionus jau seniai kitur išras 
tam išradimui, rajoninis tarybi 
nis ar partinis vadovas, nekovo 
jas už kolūkiečio darbadienį, 
surambėję, apkurtę ar apžlibę 
darbuotojai pakeičiami naujais, 
labjau išsimokslinusiais ir itin 
jautriais liaudies gerovės reika 
lui, gyvai jaučiančiais šalies gy 
venimo pulsą. O kad naujai iš 
keltam darbuotojui neužtemdy
tų akių cirkuliarai, ataskaitos, 
potvarkiai ir kitokie „popieri 
nio vadovavimo“ atributai, to 
bųlinama.suprastinamaatskaito 
mybė ir planavimas. Ryžtingai

būsią galima pasiekti 
didelių dalykų.

Ūkininkų Partijos atstovas, 
taip pat susitarimui principe 
pritaręs, bet nesutikęs su kai 
kurių susitarimo punktų for 
mulavimu. Susitariusieji darą 
pastangų formulavimą suderin 
ti. Tuo būdu tikimasi pasiekti 
8 grupių susitarimas.

Tautininkai taip pat esą no 
retų matyti susitarime didelę 
pažangą pirmyn. Bet iki šiol 
jie nesą pasisakę, ar prie susi 
tarimo prisidedą ar ne. Yra kai 
bų, būk jie laukią iš Europos 
grįžtant trijų JAV tautininkų 
šulų, kurie turi atvežti kai ku

čios įtakos Į padarytinus spren 
dimus. Ar tai tiesa, ar tik eili 
niai politiniai gandai, sunku pa 
sakyti. Tačiau tie formaliniai

taškai, dėl kurių tautininkai 
paskutinius mėnesius 

boikotavo VLIKo posėdžius 
Europoje, atrodo, naujo 

susitarimo yra išsprendžiami.

Girdėti, kad
VLIKo sesijos paruošiamieji 

darbai
vyksta visu įsibėgėjimu. Gru 
pės esančios pasisakiusios dėl

apsistojo Taivane ir 9 atvyko Nemokamai teikiama kelionė vi tajs. Majakovskio žodžiais ta 
į Ameri ą.

— Anglijos karaliai turi be .
dą su princese Margarita, kuri .T" Rondos augsciausias

i cn teismas išaiškino, kad rasine
i siu lakūnu kapt. Towsend. Bet segregacija priešinga konstitu

riant, „glavnačpupsais“, įsitai giu^punktuAtpuola' 
siustais įvairių žinybų papečke 
se. Čirškė sau toks svirpliukas,

da“ red. A. I. Adžubei, angrlš 
ko Maskvos žurnalo „New Ti 
mes“ red. V. M. Brežkov, TS 
RS Rašytojų są-gos valdybos 
narys N. M. Gribaėiov, „Inter

— New Orelan vyskupas už 
darė Šv. Cecilijos bažnyčią, 
nes parapijiečiai neleido joje 
laikyti mišių juodam kunigui.

— Irakas paprašė ginklų iš 
pareis nuo JAV, nes Mažojoje Azijoje br 

ęsta karas, kai Izraelis mano, 
— JAV atstovas JT H. Lod kad Egiptą reikia sutvarkyti

pirmininkui paskelbti. Pati V 
" l esanti numatyta 

New Yorke, ir jei niekas nesu 
trukdysiąs, gal būt ji įvyksian 
ti šio lapkričio mėnesio vidury 

Dvi iš tų grupių yra vienoje ko je. h.

tų neturi ir tie vadinamieji žur i JT organizaciją, 
nalistai neturi ir savo orgamza 
cijos, nes jie yra 

POLITINĖS ŽVALGYBOS
AGENTAI,

MVD nariai, kurie atlieka žval
gymo tarnybos darbus. Bet į ----- -------- -------------- . , ,
Ameriką jie yra atvykę žurna JAV, DB, Prancūzijos ir V. MadŽiore ežero, kur buvo pa 
listų vardu. Vokietijos — susitiko Paryžių

Įdomu, kad visų pirma jie Je-
metėsi į tą garsiąją, jų kasdien — Dulles pakeliui į Paiyžių 
linksniuojamąją Wall Street bi buvo sustojęs Romoje, kur ta 
ržą. Bet jiems biržos direkto rėsi aktualiomis politinėmis te 
rius išaiškino visus klausimus, momis.

Poniai NORAI MAŽEIKAITEI-GUDIENEI 
jos brangiai mamytei mirus Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą
Zavadskų šeima.

AUKOJO „N. L.“
J. Aniolauskas, Mtl........... 5.00
B. Giedraitis, Gregg, Man. 2.—

i ........................4.75

MONTREALIS 
MONTREALIEČIŲ 

ŽINIAI.
Šv. Onos PaŠalpinė Dr-ja re 

Visiems’ paremiantiems „Ne ngia puikią vakarienę Lietuvių 
atspėsime, priklausomą Lietuvą" nuošir Vytauto klubo salėje, 2159 St.

mažinimas, 
kamputyje, Vilasalietis

ATSIMINIMUS 
buv. Lietuvos krašto 
gos ministerio pulk. K. 
pradėsime ppausdinti ' sekanį 
čiame ,Nepr. Lietuvos 
ryje.

NL. Catharine St. East, šeštadienį, 
lapkričio 5 d., 7 vai. vak. Įžan 
ga 1.50 ct. Maži vaikai negali 

apsau dalyvauti. Prašome tą dieną ki 
Žuko tų parengimų neruošti.

Rengėjai.
nume VICKER Montrealy pastate 

labai modernų, labai greitą po 
- ----- vandeninių laivų naikintoją,

gautas Musolinis.
apie sovietus.

— Iš Rusijos nelaisvės grį kitus patogumus, ilgametį mė 
žęs b. Hitlerio apsaugos majo giamą darbą, gerus draugus, be 
ras Schneider teigia, kad Hitle kurių nelengva gyventi, ir išvy 
rio ir žmonos galvas išsivežė ko į MTS, į kolūkius. Sunku, 
rusai į Maskvą. Schneider pa galo sunku keisti specialybę.
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^Neužmirškime atnaujinti 
M Nepriklausomos Lietuvos’" 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKą IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
—■ Money Order’iu. Kam sunku prenumeratą apr .okėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

WINDSOR, Ont.
PENKMETINĖS SUKAKTUVĖS

1950 m. Windsoro mieste seks koncertas. Koncertinę 
gyvenantieji lietuviai, įsijungę programą išpildys operos sohs 
į Kanados Lietuvių Bendruo tė Juzė Krištolaitytė ir K. L 
menės eiles, š. m. lapkiičio m. B. Windsoro Apylinkės 
5 d. švenčia penkerių metų su ras vadovaujamas Juozo 
kaktį. Sukaktis numatoma pla niaus.
čiai ir kartu prasmingai paini Po koncerto vyks šokiai 
nėti. jant puikiam programiniam or

Dienos metu, 1.30 vai. p. p. kestrui, veiks loterija, turtin

ARGI TAI TIKRAS LIETUVOS VEIDAS?
Šių metų „Draugo“ 218-219 vietas... Jis pats (pažįstamas) 

numeriuose buvo įdėtas specia dabar esąs bedarbis. Dirbęs ma 
lūs pranešimas—„Lietuvos vei lūne, atleido, tarnavęs įstaigoj, 
das šiandien“, — sudarytas Va taip pat atleido. Vėliau dar ke 
karuose esančių lietuviškų in liose vietose negalėjęs ilgai iš 
formacijos įstaigų, kurios, gir tverti. Visur išstūmė. Taigi Ii 
di, yra gavusios gan išsamių ir kęs bedarbiu. Bet bedarbiu bū 
pakankamai patikimų žinių ti tiesiog neįmanoma: reikią mo 
apie gyvenimą dabartinėje Lie keti dideli mokesčiai, 
tuvoje, Įvairiais būdais ir skir Reikia pastebėti, kad virš mi 
tingais keliais surinktos žinios nėtame miestelyje prieš karą 
neturėtų, girdi, kelti abejonių buvo apie 2 tūkst. nuolatinių 
jų tikrumu. gyventojų. Taigi iš senųjų gy

Kaip ten mus beįtikinėtų tos ventojų likę tik apie 1 proc. O 
lietuviškos informacijos įstai tatai iškalbingai byloja, kaip 
gos, manau, kiekvienas pagal okupantas sistematingai ir iš 
vojo, kad žinios šiuo kartu per pagrindų pakeitė miestelio vei 
šviesiai dažytos. Vėliau ir spau dą, nes kas yra naujieji mieste

PJT savo 1955. 10. 18. posė valstybių ar jų tam tikrų agen d?j..d^^ .to komentarai lio gyventojai, aišku,
dyje del Rytų-Vakarų lysių turų Sovietų ar komunistinių^ e e visą ei ę a ejonių ir prie Taip pat mums aišku, kad pa 
priėmė šiokią rezoliuciją: režimų specifinės tarnybos aiNrVim^’j . , .. našiai gali būti pakeistas ir ki
ŽINODAMOS, kad Rytų-Va griežtai prižiūrimi valdininkai,. amas em y .i ų sv tų Lietuvos miestelių veidas,
karų ryšių klausimas numaty ir kad savo ruožtu laisvųjų kra *es° M zinil?> VISSX an'ysiu pa Galop mums aišku, kodėl mano 
tas būsimos Keturių Galybių štų turistai ir laikraštininkai tle„.J' . 1 Por^ Z1 ^aimyno pažįstamas priverstas
užsienių reikalų miniterių kon Sovietų Sąjungoje ar Sovietų nuc1.^ • Ta.n° a. ar in10 ai.n}y hkti bedarbiu. Jam gal but su 
ferencijos darbotvarkėje, pavergtuose kraštuose yra no geras pazįs a daromos sąlygos iš savo gimti
SUPRASDAMOS, kad tarp griežtai suvaržyti ir jų judėji ‘naš iomis dienomis atsiųstame nės išvykti „laisvu noru“... 
Rytų-Vakarų normalių ryšių mo laisvė ir ryšiai yra labai e a1^ apie vieno Štai dar viena iliustracija, 
nebuvimas eina iš politinių prie aprėžti; ? J Lietuvos m;estelio da Viena mergaite savo tetai j Ka
žasčių, už kuriuos išimtinai PATVIRTINDAMOS savo bartinl gyveniIną. Abu su J^ai nadą rašytame laiške teigia, - ’jaunių krepšinio
yra atsakinga Sov. S-gos vy 1954. 11. 8. rezoliuciją del Ry m?nU stebeJomes;_ kaiP laiska!i kad gyventi labai gerai ir ji ^yks ‘ SJ ikU DePfoito tartum generaline repeticija 
riausvbė ’ tii-Vakarn mainu gaieJ° prasprukti pro budrią visko turinti. Tik labai norėtų, rungtynes. ousiuks ucrro to pne§ sekanciais metais įvyks
KONSTATUODAMOS, kad ‘ Pavergtosios Jungtinės Tali cenzar^-. Pažįstamas !Š Lietu kad teta atsiųstų jai ką nors at ° y ° tančią IV-ją Kanados Lietuvių

Sovietu nastanp-u nlėsti Rvtn-n,įtaria • vos dr4Siai tvirtina, kad musų mimmui, pav., ką nors iš rūbų. ™nt° ^usros Krcpsininsai. Dleną> kun> kaip žinoma, gali
Vakaru rvšius tikslas vra^D ATSIŠAUKTI i Britaniios T miestelyje bk? nedaugiau 20 Tačiau, matyti, tuoj susigrie Rungtynių taime ojanis yi pa būtį skirta surengti Windsoro 

-Vakarų rysius tikslas yra (1) ATSIsAUKTI i Britanijos, J-asm kurie Čia gyveno prieš bia • pati visko turėdama prašo skirtos vertingos dovanos. KL 
nukreipti Didžiųjų Galybių pa Valstybių ir Prancūzijos vy R s^ulinį karą. Daug daug, si atsiųsti rūbu atminimui“. B Windsoro Apylinkes Valdy 
sitarimus nuo Sovietų vyriau nausybes ir i visas laisvojo pa . .į « & f priduria kad jei tetai ko ba’ rengdama šias rungtynes,
sybes agresinių veiksmų prieš šaulio valstybes, kad savo nusi įL i§ kiJ£ sy n aįsleyvveno no„ rfik.bU ’• tikisi prisidėti prie sportinės , . - . . . , * .
suverenines Centro ir Rytų statymo Sovietų pasiūlyto Ry SuZe io mūsų buvusių kaSv Susti Tik toji teta oaŽanti veiklos P°Puliarinimo ^tuvių Y™ kviesti visus mielus tautie 
Europos valstybes; (2) nukrei tų-Vakarų Ryšių plėtimo atž & Ų buvusių kaimy siųsti, lik tegul teta parašanti ------č— i>„„. oUo.+i.„nr.a„
pti tuo būdu Vakarų viešosios vilgiu jos grįstų šiomis prielai 
opinijos dėmesį nuo šios pag domis: 
rindinės tarptautinės įtampos (1) Rytų-iVakarų santykių 
priežasties tik į kai kurių jos išsilyginimas ir jų išplėtimas 
padarinių išorinį sušvelninimą yra neįmanomas iki tol, kol Al 
„geležines uždangos“ daliniu banijos, Bulgarijos, Čekoslova 
praskleidimu, kuris juk negali kijos, Estijos, Latvijos, Lenki 
panaikinti Sovietų, sąmoksh jos, Lietuvos, Rumunijos ir 
ninkaujant su nacių Vokietija, Vengrijos nepriklausomybe 
Europai jėga ir subversija pri bei laisvė neatstatytos, 
mesto padalinimo; (3) pakelti f* 
nusmukusi sovietinių režimų rų kultūriniai apsikeitimai, ats panken rašė laiške 
orumą ir tuo f-----1- ------- > 1 ’ "
pavergtųjų tautų nepasitenki lankymai turi būti giindžiami
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W. D. Lawe Vocational Siho gas bufetas ir kt.
oi sporto salėje, 874 Giles E., gįQS rengįarnos iškilmės busoi sporto salėje, 874 Giles E.,

lietuviams.
Stropiai 

rių metų
besiruošiant penke 
sukakčiai, malonu

visuomenės tarpe ir kartu pa čius 1™°' ^a^giau atsilanky 
*'------- l dienos metu rengiamas kreČia vėl mums aišku, kaip da skatinti sportuojanti jau imą rungtynes ir vakare ivv

F glaudesniam bendradarbiavi psmio rungtynes ir vaicare ivy 
kstantį iškilmingą aktą, kon

Po rungtynių, 6 vai. vak., cert3 *r pobūvį.
visiems gerai žinomoje Kroatų Gausus atsilankymas pare 
salėje, 2520 Seminole, rengia ms rengėjų pastangas ir kartu 
mas iškilmingas aktas, kurio praturtins penkmetines sukak 
metu bus įteiktos n dovanos tuves.
rungtynių laimėtojams. Vėliau KLB Windsoro Apyl. V-ba.

SAULT STE. MARIE, Ont.
DAUGIAU SKAITYKIME!

Prieš keletą savaičių šių ei besnių spaudos platinimo pun

nu namuose arba pastatė bei ko reikia, 
stato kitus gyven. namus. Tuo <__ _  „ ______ .._.r „„
tarpu buvę mūsų kaimynai dau u g „viskuo pertekusi“ yra mū glaudesniam 
gumoje yra išmirę arba išvykę sų minima mergaitė. muu
į naujai atvykusių gyventojų Liudas Dainulis.

Ką rašo kiti
LIETUVA IR ALŽIRAS

..... Pensijon išėjęs New Yorkui ecialus prezidento Eisenhowe
(2) atsitiktiniai Rytų-yaka gerai žinomas teisėjas, Jacob rio patarėjas politikos reika 

. .- •’•■—i'—„N. Y. Ti lais, pareiškė, kad prezidento
budu atsverti kirų delegacijų bei turistų apsi mes‘< dįenraščio redakcijai: politinė linija jau davusi pir

. - . .- ■ t ■ , ; „Sovietų Sąjungas delegaci muosius dividendus, — tai ru * nvo t—.........- r—.
nimą, (4) minuoti pavergtųjų savitarpiskumu ir abipuse ly ja JTO, balsuodama įdėti JT vi su sutikimas pasirašyti taikos lučiu autoriui teko pasikalbėti ktu, bet tas vistiek daug šio 
tautų rezistenciją Sovietų už gybe; turi būti garantuota kny sumos darby - ............... ..........................
kartiems režimams n silpninti goms ir periodikai laisva apy klausimą, atidarė duris ten pat jos 
laisvojo pasaulio budrumą; varta ir turi būti sustabdytas iškelti ir Lietuvos, Latvijžos, 
TURĖDAMOS GALVOJE, užsienio radijo transliacijų Estijos teisę būti nepriklauso 
kad Sovietų ar komunistų dele trukdymas; -
gaciju, misijų ar komisijų na 
nai, vizitininkai ar turistai, ku ir turistų vizitai, jei jie apimtų cūzijos valstybės dalis — jos tu Rytų Europos žmonių, rusu mūsų tautiečiams tik apie 50 knygas: Ant. Vaičiulaičio „Pa 
nems Sovietų valdžia ar sovie ir Sovietų pavergtuosius kraš departamentas. Estija, Latvija komunistų kareiviai nešdinasi lietuviškų knygų. " .......................... ........
tinęs marionetes leidžia lankytus, jokiu būdu neturi reikšti- -■ - ... -
tis laisvajame pasaulyje, nėra Vakarų Galybių sutikimo su 
laisvų tautų laisvi atstovai, o Sovietų viešpatavimu Centrio 
tik Sovietų viešpataujamų ir Rytų Europoje.

PAVERGTŲJŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ ANTROJI 
SESIJA

PJT Il-sios sesijos pirmasis (1) tautų lygybė; (2) PJT 
(iš eilės 16-sis) posėdis įvyko rių solidarumas (kiekvieno

tvarkon Alžiro sutartį ir pasitraukti iš Austri su mūsų kolonijos spaudos pla reikalo nepataiso. Ugi rudens 
tinimo punkto vedeju tautie ir žiemos vakarai yra kaip tik 

Jis sakė: čiu A. Motiejūnu, 78 Tancred pats geriausias laikas skaity
„Tai pirmąsyk, po pavergi St., ir paaiškėjo, kad laike pa mui.

... , moms ir save valdyti. Alžiras mo garbingų Estijos, Latvijos, skutinių vienerių metų spau Šiuo metu pas tautietį A.
(3) kultūriniai apsikeitimai jau keli dešimtmečiai yra Pran Lietuvos, Čekoslovakijos ir ki dos platinimo punktas pardavė Motiejūną galima rasti tokias

Tai atrody sakojimai“, F. Sillanpaa (No 
ir Lietuva niekad nebuvo Šo namo. Tai pirmasiįs aisxiai mato tų mažoka! Kolonijoje esama belio premijos laureatas „Sil
vietų Sąjungos dalimis, kol jų mas žingsnis išlaisvinti Rytu per 170 lietuviu, iš kurių, įskai ja“, W. S. Raymonto (Nobe

• ’ ’ ‘ .............. .... ................................,Rai
,Bro 

dirbantis tautietis liai Domeikos“, „Didžioji Virė 
mos nuo pat Versalės sutarties akvarelę Medžiai prie upelio vienerių metų bėgyje užsisakė ja“ ir daug kitų įdomių ir nau 
laikų. Jei JTO Seimas gali dis Illinois meno draugijos prenn po vieną lietuvišką knygą, o jų knygų. Užtenka tik paskani 
kutuoti Alžiro žmonių laisvę ją. turint galvoje, kad kai kas iš binti telefonu (patogiausia va

P bei nepriklausomybę, aišku, — Nauja audra sukėlė JAV mėgstančiųjų skaityti užsisakė karais) 66133, tai bus patiek 
‘____ ' ’ • •“ • " į

, Gali būti, kad vienas geidaujamų knygų nebūtų, tai 
kitas tautietis išsirašo knygas būtų greitai išrašoma.
stačiai iš leidyklų ar iš stam Korespondentas.

nepagrobė tos sąjungos milita Europą nuo įkyraus sovietinio tant dirbančias moteris, apie lio premijos laureatas) 
rinė prievarta, kuri jas ir tebe pavidalo kolonializmo1’. 100 dirbančiųjų. Išeitų, kad tik miežiai“, L. Dovydėno
laiko. Jos buvo nepriklauso — Dail. Murinas laimėjo už kas antras

na binti telefonu (patogiausia va

jau rugsėjo 22 d. Jis išrinko P JT nario rūpestis — visų PJ T prievarta Sovietų Šąjungon rytuose milžiniškus potvynius, nevieną Įmygą, tai dar liūdniau ta išsami informacija, o jei pa
JT „valdžią ir priėmė lezoliu narių laisvė); (3) asmens ir įjungtos Pabaltijo valstybės dėl ko buvo nutrūkęs Montrea išeina., C 
ciją dėl Baltijos valstybių už tautų nenusavinama j-!—i- ■_ • — - .. . - . - . r- -
grobimo. Ji pateikta Jungtine teisė; (4) taikos ir laisvės neklausytos“, 
ms Tautoms. ę dalumas; (5) vyriausybė iš ta

Antrasis (iš eilės 17) PJT utos, per tautą, tautai. Char 
posėdis įvyko rugsėjo 28 d. Jis tos 3—7 str. str. kalba apie F 
priėmė PJT Chartą bei statu JT narius. PJT tikruoju nariu respublikonių klubui kalbėda 
tą. Chartos įvade, be kita ko, gali būti tautinė taryba arba mas, Nelson A. Rokefelcris, sp 
sakoma, kad sovietų pavergtų komitetas. Kiekvenai pavergtą —;______________________ ______ _______________________________
jų tautų ,,demokratiniai atsto jai valstybei atstovauja ne dau nės politikos tikslų pasikeiti teisingumas ir tautu laisvė yra 
vai pnsiryžę remti, tarnauti bei gau kaip 16 narių delegacija, mo. neatskiriami dalykai. O savo sutartis mokėjo pinigus ir tt. neturi teisių. Tai yra sauvalės
talkinti, tuo tarpu svetimųjų Ji teturi vieną blasą. Naujas Vengrijos delegatas prela ruožtu be tarptautinio teisin ]\4at smurtininkams malonu sistema. Sauvalė su socializmu
pnyergtų ir uz save kalbėti ne narys gali būti paimtas tik tas Belą Vargas iškėlė, kad va gUmo negali būti patvarios nrekiauti tuo kas ne iu kas nieko bendra neturi.

Bet Maskvos satrapai, mul

laisvės turi dar didesnę teisę būti iš lio-New Yorko traukinių judė 
'’“° n.. jimas, nes apsemti ir paplauti

kaikur keliai. ę
— Olandijoje pagautas šni 

pas perduodant slaptus doku 
mentus Rusijos atstovybės pa 
reigūnams.

DIVIDENDAI?
New Orleans mieste moterų

Bolševikas ir poetais prekiauja riame žmonės dirba prievarta 
Bolševikai su naciais prekia tai, kas jiems įsakoma dirbti, 

vo Lietuvos žemėmis — rašė Rusijoje nėra laisves, žmonės

Vengrijos delegatas prela ruožtu be tarptautinio teisin Mat

galinčių, tautų laisvės bei vals dviem trečdaliais PJT balsų. Istybių taikus sambūvis įma tarptautfnėT taikos. Pavergtu svetima“ kaip senovėje piratai y;““"'"''1“
tybines nepriklausomybes ir Tremtinių politinių organizaci nomas tik tada, jei jis atrem jų tautų valstiečių internacio _ pasigrobdavo ką iš vienų ir kindami "žmones "apmulkino" ir
socialinio teisingumo siekimą jų tarptautiniai sambūriai gali tas (1) i kitų tautų valstybinio naio delegatas Dr. J. Dilo pa parduoda kitiems. Geras biz aami..zm?nes»_ apmulkino ir
ms“, ir kad tik „sujungtomis būti PJT pagelbinias nariais suverenumo bei apsisprendimo žymėjo, kad didelis pavergtų nis!
pastangomis per PJT (paverg be balso teisės. O tremtinių gerbimą, (2) į tiesioginį ir ne jų tautų priešas yra laisvojo Mizara

seną bolševiką, Stalino bendri 
ninką: Molotovas turėjo eiti j

tieji) bus pajėgus paveikiau pa tarptautiniai kultunmai, religi tiesiogini nesikišimą j kitų va pasaulio, net jų vadovaujančių dabar bando prekiauti poetu Spauda atitaFsvti kllidl“P 
reikšti ir paremti savo tautų mai, profesiniai, jaunimo, mo Istybių vidaus reikalus, (3) į sluogsnių, neįsisąmoninimas A Mickevičium Girdi Bieru affinrašvB *’k
bendras teises ir interesus’ . terų junginiai gali būti PJ1 atsisakymą subversijos ir (4) komunistinio pavojaus pačiam tas su Kaunaite gražiausia su 1 V

Chartos 1 str. nustato PJT nariais — patarėjais. Savo kra į tarptautinių sutarčių bei įsi laiSvajam pasauliui. sitarę: Mickevičius yra jūsų ir Nusmukusio tikrai nieką

ir

Nusmukusio tikrai niekas 
neišgelbės.

Bimba, niekindamas besirū

... . . . . . j.-. v , , , .. - , - . -  -------j— r------------  sitarę: Mickevičius yra jūsų irtikslus kurių pirmutinis „dirb sto delegacijos nariu tegali bu pareigojimų vykdymą. Sovietų Lietuvos delegatas Dr. P. mūsų. . I rMizara tai užgiria.
ti Centro bei Rytų Europos pa ti savo valstybes pilietis. Sąjunga kaip tiktai visus siuos Karvelis (Vokietija) Lietuvos žinoma, Kaunaite, Mizara DimDa niemnaamas nesiru 
vergtosioms tautoms iš komu PJT seimo diskusijos del teises ir morales principus yra sant kių su Sovietų Sąjunga ir Bierutas — dideli autorite pinančius Lietuvos vldavfmu 
mstų diktatūros ir sovietų vieš tarptautines padėties ir PJT paneigusi. išrakino kain tai Tiktai natą Adm-naą Mir ? Ti * ■• • va?a5<1Tyu
patavimo išlaisvinti“, bendra uždavinių vykdymo užtruko ir Rumunijos delegatas K. Vis tai vert;na tarntautines su kevičius __ niekis nori lis na1 c C^UP ^kJ3’ fteig-?’ kad *ai
■darbiaujant su Jungtinėmis 4—6 (iš eilės 19—21) posėdž cianu priminė, kad vadinamoji ti nenUolimo naktus ir kits narašė kad iis’lietuvis kad i S^nk?r^lkįlas’ 
Tautomis, su atskirų kraštų vy iuose. Ryšium su Keurių Galy Ženevos dvasia nebenaujas da, ’ T • T J31 *ai. ^eikia atsakyti, kad

u- • • T / xyoxuin ou ivluu a. y vmo la nvMtyaujao tus ^yQ tarptautinius isiparei Lietuva jo tėvynė ir kad Len komunistinis kromas“ iau vi
irausybemis, su visomis kito bių vyriausybių galvų konfere lykas. Savo metu tokia pat dva v e kiink kain ir Mizara tako r>»t u „Kromaa jau vi
mis laisvojo pasaulio valdinė ncija ir jos sutartais keturių šia reiškėsi Teherane ir Jalto g nebuvęs % ' »<•-’. . .yra sujaukęs, ir tikrai jo
mis ir privačiomis institucijo užsienių reikalų ministerių pa je. Pavergtųjų Tautų socialistų •
mis, taip pat su politinėmis, so sitarimais, ir apskritai ryšium ] 
eilinėmis, religinėmis, kuirūii SU sovietų polltlKOS nauja taK (IS JLondonO) primine, kad pa “*««'* w.jroamv KanniatP ■RL.rn
nėmis ir profesinėmis organiza tika ir pastangomis sukelti sau vergtieji kraštai negali tenkin Payęrgtųjų kraštų darbininkų Ėadarė bizni 
cijomis, su Europos Taryba ir palankias tarptautines nuotai tis tik 
Europiniu Sąjūdžiu, informuo kas PJT seimo diskusijos bu skleisti 
jant pavergtųjų kraštų gyven vo gausios, gyvos ir turinin Pavergtieji turi būti laisvi, 
tojus apie tarptautinius įvy gos. Ypač gyvai reiškėsi į posė Lietuvos delegatas V. Sidzi 
kius, palaikant jų nuotaiką ir džius atvykę iš Europos atvy kauskas daugiau paliete Sovie 
tikėjimą demokratijos idealais, kę delegacijų nariai, kurių bu tų Sąjungos veimainišką politi 
stiprinant tremtinių tautinių vo kiekvienoje delegacijoje. ką Baltijos valstybių atžvii 
grupių savitarpinio susiprati Per visas diskusijas raudona giu ir iškėlė veiksnius, kurie 
mo dvasią ir bendradarbiavi gija ryškėjo įspėjimas laisvą lems pavergtųjų išlaisvinimą, 
mą. jam pasauliui, jkad prasidėję so Pavergtųjų tautų liberalų

Chartos 2 str. yra nustatyti vietų diplomat^ šypsniai jokiu unijos delegatas dr. V. Nuse
PJT pagrindiniai principai: būdu nereiškia sovietų agresi kas pabrėžė, kad tarptautinis

— -------—-------------------- o*** ouomunyo, n nikiai jvi

Bet, je*gu Mizara, niekas neišgelbės — nei Žene 
... . _________ , - -r________ ,____ Lenkijos delegatas Ciolkosz internacionalo delegatas V. Be ^"aite lrB'erutas P^e-vos, nei nauja politika.

dainėmis, religinėmis, kultui i su sovietų politikos nauja tak (iš Londono) priminė, kad pa ^ar<!_5.i!.. ma... Mat, Kauniate su Bieru Tas pat V. Andrulis,

sovietu pažadais pra Padėtį, jų nežmoniškas darbo tu pac are blznl- kuris bijo grįžti jo- kitiems per
„geležinę uždangę". Molotovą. k„m„„i,tM diktatą k^Ė^

enuzuuae. kanosoie . , . T j-- ...... ° r_ , . v. tas, kaip Indija, naujai įsigiję ne
Pavergtųjų tautų valstiečių Molotovui netikėtai išsprū priklausomybę, nenori būti Bri 

unijos delegatas H. Blazas pa do žodžiai, kurie jam atrodė tani jos satelitu ir vairuoja poli 
žymėjo, kad pokariniai Sovie arčiau teisybės. Jis pasakė tai, tika savo kaip geriau atrodo to 
tų užgrobimai yra padarinys ko Rusijoje nėra. Jis pastebė krašto reikalams“.
ne Sovietų jėgos, o tik Vakarų jo, kad Rusijoje egzistuoja so Ar V. Andrulis mano, kad ir 
galybiųį nuonadumo ir neapdai cialistinės santvarkos pamatai. Rusijos satelitai, nusikratę Ku 
rūmo. PJT uždavinys stengtis I§ tikrųjų ir to nėra. Tikra tei sijos okupacijos, kitaip pasielg 
apsaugoti Vakarų politikus Sybė yra ta, kad visa Rusija pa tų?
nuo panašių klaidų versta milžinišku kalėjimu, ku Maudrapypkia.
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TIP TOP TAILORS
PRANEŠA PILNĄ 

NAUJĄ SENSACIŠKA 
NEPRALENKIAMO ‘ 

STILIAUS 
IMPORTUOTŲ 

MEDŽIAGŲ 
KOMPLEKTĄ

„CLUB“ RŪBAI

$4050
Klasiškai sukirpti ir pasiū 
ti pagal jūsų išmatavimus. 
Pasirinkite iš Tip 
Top‘s britiškų medžiagų. 
Garantuojame, kad būsite 
patenkinti ačba sugrąžin 

sime pinigus.

kai, atsigulė prie visų mašinų Laukimas Lietuvos kariuome 
ii jų išvežti nedave. nės tą laiką prailgina. O mies

Bet iš kitos pusės — švieti te nėra kitos kalbos, kaip tik 
mo komisaras Klimov, sušauk apie Lietuvą. Pažįstami lenkai 
tame komunistuojančių Vilnia teiraujasi apie mūsų kariuome 
us lietuvių pastangomis susi nę, uniformą, ginklus ir t. t. 
rinkime (daugiausiai vilniečio šeimininkės daugiausiai apie 
lietuvio, dabartinio NKVD Vii maistą, ar galės Lietuva išmai 
niaus viršininko J. Karoso) tinti Vilnių su tiek pabėgėlių, 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje, ar jai pačiai nepritrūks. . . Iš 
į paklausimą dėl Vilniaus grj aiškinu, kad Lietuvoje maisto 
žimo Lietuvai — atsakė: ten yra perteklius, jo Lietuva nie 
kur buvo pralietas nors vienas kuomet negali pritrūkti. Papa 
lašas raudonarmiečio kraujo,

Sov. Sąjunga iš tų žemių
niekuomet nepasitrauks.

Šie žodžiai giliai man įstri 
go įširdį ir jų neikuomėt nepa 
miršiu, nes pasirodė, kad drg. 
Klimov turėjo teisybes.

CALVERT PASTABOS...

KANADIEČIAI SAKO
„Drop around“ 

(tariama drop eround)
„Drop around arba „drop by'* — abu yia dažnai 
vartojami, reiškią tą patį: atvyk vizitui. Daugiau 
formalioje kalboje kanadiečiai sako: „Pay a visit" 
(tariama „pej e visit”) arba „Visit with" (tariama 
„ Vizit uith“).

CALVERT HOUSE

šakoju apie žąsis, kada visi pri 
valėjo pirkti ne po vieną, bet 
po dešimtį, kad pagelbėjus ūki 
ninkams. Netiki lenkai, nes tik 
rumoje ši visa istorija tikrai 
skamba kaip anekdotas!

Šeštadienis, spalio 28 d. Ap 
** Bet,' kažkaip”intensyviai ti kniaukęs dangus, lyg atrody 
kime, kad Vilnius grįž prie Lie kad Pats senelis Vilnius no 
tuvos. Ir lenkai jos laukia, nes ri beti graudžias ašaras, ma 
rusai pradėjo pirmus žmonių tydamas žygiuojančius savo 
išvežimus, dar labjau gadinai anūkus. Visas Vilnius išeina į 
nuotaikas. gatves. Visas. Be tautybių sk

Spalio mėn. vakaras. Sukinę irtumo, jauni, vaikai ant moti 
ju aparatą, daugiausiai, Kau rankų, seneliai pasiramsčiu 
no, Maskvos ir Berlyno stotis. odami lazdele.
Tik išgirstu, nutraukus muziką Nuo pat ryto visi šaligatviai 
iš Kauno, apie Vilniaus atgavi užtvindyti minios. Nespėji tva 
mą. Deja, ne viso Vilniaus kra rkyti judėjimo, nespėji atšaki 
što, nes lietuviškos apylinkės, nėti į lenkų įvairius paklausi 
kaip Tverečius, Adutiškis, Ger mus ar net kartais pajuokos žo 
vėčiai ir tt. palieka anapus. Pa džius — kariuomenė žygiuos 
sipila lietuviai pabėgėliai į Vii su klumpėmis ir vyžomis? 
nių. Nesvarbu ūkiai! Lietuva

ISO tiikst armiia na „ °1 £anizuOja vė vėliava. Nesimato JOS tik “ ^ov. įjungus uuawis iaiuicivju tabalą. Ai.vo
Bet kitą dieną, gerai atsime imama : reDles prie Kutno ir ma gV1 maU t Lietuvill millclJa- ant a. a. ark. Jalbžikovskio rū sininkų. Rungtynės buvo tuo rungtynes Sočikas ir Muraus 

nu, atšilusią šeštadienio popie gaiutįnaį rnuseistaPtoma pTskuti nlsTudkTmui^^05 kariuOme Atrodo,'jis negali susitai ™ums ‘ įdomios, kad jose pir kas gavo daug telegramų bei 
tę, telegramos. apie Lietuvos^ kovai prie Varšuvos. nes sutikimui. , •

Tuo tarpu Vilniuje bado šm 
ėkla žiūri ne 1 
Maisto nėra, pabėgėlių km.- - , , • . T . •
apie 150 tūkst. Jokiu maisto at nos ?U L‘etU ?S‘ u .iruV?rpais .. .
sargų anksčiau daryti nebuvo vos kanais. Nejtiketina, tačiau skambinti bažnyčioms izygiuo 
galima, nes galėjai būti apkai ™este p]aciai ka]bama- Mote pnt kariuomenei, lik vienas . . .
tintas vokiečiu sąjungininku reles mačiusios ėjusius per Au lietuvių parapijos bažnyčios l salę, galėjo rungtynių eigą pat jautėsi bolševikine atmos 

‘ ‘J & • Vartu =„ fera. Rusų mažuma, susitelku
Rungtynėse dalyvavo 10 po si aplink areną, kėlė tokį triu 

Pasirodė pirmieji daliniai. r? taipe ^tu kšmą, jog atrodė, jog jie nori
i . viai Algirdas Šocikas, sunkaus inkorporuoti Wembley į Sov.

dviračiai kAfSUri m^tOClkaiS ^svorio, ir Romualdas Muraus Sąjungą. Prie arenos sėdėjęs 
Rėcramp s- At.lode’ kaa sapnas-kas, pussunkaus svorio. Pirma Rusų „dirigentas“ be paliovos 

f-V sis yra laimėjęs Sov. Sąjungos bliovė enkavedistišku balsu 
kiekvienok JU bokso čempiono titulą, o ant įsakymus savo boksininkams,

P.-aad\k°Se -P° keJ-S uU rasis» kaiP atrodo, didesnių lai Ypatingai skaudu buvo girdėit 
rinomėnA č -•'L zy£luL°tl vka mėjimų dar nebuvo pasiekęs, „rabotai rabotai“ šūkius, nukr

• esias valandas sau jjs esąs 21 metŲ amžjaus jr eiptus į kvapo nustojusį Mu 
šiuo metu atliekąs karinę prie rauską. Suprantantieji rusų ka 

volę. Ibą ir žinantieji šių dienų lietu
Kaip pripažino visa anglų vių tautos pndėtį, galėjo tik pa 

spauda, geriausiai rungtynėse slPlktmti šiuo vergijos viešu 
pasirodė A. Šocikas, nugalėjęs 
anglą P. James'ą knock-out'u 
pirmame runde. Jis buvo pra 
našesnis už visus šiose rungty

AMHERSTBURO. ONTARIO

DUODAME KREDITAN
Tip top yra visur.

j ri lieti graudžias ašaras, ma 
žmonių tydamas žygiuojančius savo

gatves. Visas. Be tautybių sk

K. BARONAS.

Vilnius grįžta 
prie Lietuvos

II.
Lenkai šaukė:

my chcemi Kowna 
(mes norime Kauno).

Bet kitą dieną, gerai atsime

pagalvotų jo ginti, panašiai, 
kaip 1920 m. Varšuvos, tikėda 
mi ne stebuklo prie Vyslos, bet_____________
prie Neries. Bet išeina kitaip, ateina i Vilnių 
Beveik T"' ‘

MŪSŲ PP ORTAS'
SOČIKAS LONDONE NUSKYNĖ LAURUS.

Murauskas iškopė į pirmenybes 
Laiškas iš Lonodo.

Spalio 12 dieną Londone sunkesnę kovą 
Ant kiekvieno namo trispal įvyko bokso rungtynės tarp Redrup'ą, bet 

Nesimato jos tik Anglijos ir Sov. Sąjungos bok tas laimėtoju

kyti su mintimi, kad Vilnius kartą pasirodė šioje geleži laiškų, kuriais lietuviai jiems 
mu c jauu nui Gerai, neatsimenu šiandien, grįžta Lietuvai. Jam netikėti 
vienarnT akis* bet rodos sPabo mėn- antroje na. Tad nors tuo keliu parodo

1 bent Pusėie i Vilnių atvyksta maši savo paniekinimą Lietuvių Tau 
—. T^-ATur - T - ... ... uždraudė

vyriausybės ultimatumo prie 
mimą. Po nakties pasikeitė 
lenkai. Pažįstami mielai svei 
kinasi, tiesog bučiuoti noii. At 
rodo, lyg sugrįžo Liublino uni 
jos laikai. O mes, Vilniaus lie 
tuviai, jaučiame širdyse gedu 
lą. Mums lenkai atrodė visiš 
kai nebaisūs, juk kovojome su m?s? darant iš" ju^vafrius patie Juį raiįdonarmiečiai to skelbė linksmą žinią . 
jais ir visuomet laimėdavome! kalus Tįk dabar pažinau kas nedaro. Teisybe. Sužinau ir ap

Gražus sekmadienis. Žino yra karas. Bet kartu ir įdomu, ^stojimo vietą — Bristol vies 
ma, kad kariuomenė grįž nuo nes lauki Lenkijos pabaigos ir Gedimino gatvėje. Ir
Lietuvos pasienio ir žygiuos negali atsikratyti minties, kad , : P°T6 Tmetų Y1933 m-
A. Mickevičiaus g-ve. Gimnazi gal Vilnius dabar grįž Lietu įankiausi N. Lietuvoje) vėl 
jų mokiniai (ypač Nazareto ir vai. Lenkai tą gan garsiai kaitenka P3™^1 .lietuvį karį, iše 
Jėzuitų, išlaikomos vienuolių ba, net sakydami, kad vokie JUSI * ^r.vę,prie. v^sbuejo du 
ir buvusios Jalbžykovskio įtariai Kauną spyrė žygiuoti rų. Norisi bėgti, bučiuoti jo 
. ... • ... „ Vilnių uniformą, brangiausią veidą ir _ _

sušukti — brolau, kada, o ka nus musii vyr^1 ėjo per pasta 
Bet į mūsų sostinę žygiuoju da drąsiai žygiuosi miesto gat ’Y1118 vartus prie katedros aikš 

;x tės su augštai iškeltu įrašu:
Vilniaus gyventojai sveikina 
Lietuvos kariuomenę. Lenkai 
negali atsižavėti. Pasigirsta 
kalbos, kad vokiečiai tą viską 
davė. Anksčiau lietuviai viso 
to neturėjo. O kariuomenė žy

koje) stovi išilgai gatvių. Zy 
giuoja kariuomenė. Sakoma, 
kad gulėjo net apkasuose, nes 
tikrai su balotais rūbais ir r»a 
tais. Išvargę, barzdoti. Šau 
kia jaunimas! Kalbama, kad 
lietuviai pabijoję kokių nors 
išsišokimų, panašių kaip ir 
prie Marcinkonių ir buvo pasi 
traukę nuo !

nės uždangos pusėje paverg linkėjo pasisekimo. Pasikalbę 
tos Lietuvos sportininkai, įjun ti, tačiau, su jais niekam iš An 
gti į Sovietų ekipą. glijos lietuvių neteko. Jie buvo

Rungtynės įvyko erdviuose visą laiką rusų palydovų seka 
Wempley sporto rūmuose, ku mi.
rie buvo perpildyti. Nesutilpę Rungtynių metu salėje taip

Maitinamas! daugiausiai bulvė šros Var?*’ su, nuimt .otn kePu varpas savo dūžiais iž bokšto stebėti per ^leviziją. 
mis, darant is jų įvairius patie d J Teisvh 
Value 'Tik dabar narman kac neaarO- 1 ClSyD

kitas priešas iš rytų — bolševi vėmis, 
kas. Sekmadienį, rugsėjo 17 
d. jis peržengia Lenkijos šie 
ną. Nežinau, kokiu tikslu ien 
kai paleidžia pirmadienį tele

kada iškelsi trispalvę 
Gedimino kalne?!

_______ ___ Atrodo, kad visi trys buvo 
gramas apie Hitlerio savižudy me Pačios minties, bet vie 

tranl/Y" nnn'Xnn«* n'Y7” Y bm'b? Ir Lenkijos kariuomenes žy nas» kiek mažiau pasidavęs tai 
3tai kur calino-a“ Rzerznnė giavimą pirmvn; ar gyventojų aistrai sulaikė, sakydamas, kad 
noktai o”nįkf nenaši Join įtaikų pagerinimui ar sulai rusai P^tebės ir galės dar su 
kad tik po pusantrų metu 4a k->'ti šniPlšklū> Bielmonto, Ka Tu°met pamatysime Ma 
pati kariuomenė prašysis ‘ įlei niunii kt' P^miescių gyven
džiama į Lietuvą ir leisis net £k^ ~ ka« Papuo Laikas slenka labai Pamazu. 
nupinkluoiama. . ? la‘ ° grobl° esama dldebo-

> vergijos viešu 
demonstravimu civilizuotos ta 
utos sostinėje.

Stebint šias runktyncs, į ak 
is kirto taip pat rusų boksinin

giuoja. Nuo šaligatvio Tšbėga dalyvavusius! boksinin kų silpnas fizinis išsivysty 
studentė, bučiuoja sa.o pabe kus' N«minčdami, kad jis yra mas. Visi rusai buvo plunks 
gūsį dėl persekiojimo lenkų ilietuvis’ anSlai žavėiosl j° * n°s arba lengvo svorio, lik 
N. Lietuvą brolį, senutė - sa onne išvaizda ir laikysena. abu lietuviai buvo augaloti, gr 
vo sūnų. Ašaros’ir džiaugsmas R' Murauskas turėjo kiek Nukelta į 6-tą psl.R. Murauskas turėjo kiek Nukelta į 6-tą psl.

nuginkluojama.. . T
Na, ir prasidėjo taikus gy Ja? sekmadieni visos įstaigos 

venimas Lenkijos su Lietuva. apl“dzia_ saL° Tr™US.’__ ka™° 
Išvedamas išardytas gele%inke 
lis, telefoniniai laidai, planuo tuscios. 
jama net autostrada tarp VilYa^onaix 
niaus irKauno.

L , -
Vėl traukia juodi debesys per sakis—za krola Saša, jedz, pi j 

Europą, i popuszczaj paša). Tikrai, jei
šį kartą koncentruodamiesi Le gu nori pavalgyti, išgerti, lipk 
nkijos - Vokietijos pasienyje, tik į vagonus ir self service.. 
kai kurių vilniečių lietuvių, ta T Rusai “^eja prie Vilniaus 
rnaujančių lenkų kariuomenė Jau Pirn^adienio vakaią (rug 
je, kad dalis pulkų keliama yra SU° dQ gird11™ tolimi su 
į Pamarę arba Silezijos link. viai- As mieste' . Ta visuomet 

Garsiose Adr Mickevičiaus rūpestingoji motina jiesko ma 
gatvėje esančiose Biaiy Czer n?5’ nes atvYk? »Vllniau& SY 
wony Strall kavinėse (Strahl “ėJai teiravosi apkasų kasimo 
—sulenkėjęs vokietis— K. B.) darbanis. Jeigu nepnsistaty 
pašnibždomis kalbama lenku— S1U būsiu sušaudytas. Perlipu 
vokiečių reikalais, vieningai tvOr^.1Utaip. pasisleplU’, kad ir 
prieinama nuomonės, kad lensu dldziausiais prožektoriais 
kų kavalerija, lenkų kareivis ir man?s nesurastų. Rytą, apie 5 
karininkas (paraduodamas iš A3,*3.1 ir ,lusy
eigine uniforma) duos tokį sm kalba; Bolševikai! Išeinu { gat 
ūgį, kad „niemec“ nesuspės vę\ Vaizdas žiaurus. Daugiau 
bėgti. Neveltui juk lenkės poe siai mongoliški veidai, skurdus 
tės Kanopnickos rotoje įrašyti aPal«ngimas,~ daug raudonar 
žodžiai — nespjaudys vokietis su vyžomis. Vilnius an 
mums į veidą.. Be to, Anglija tro španto rankose.
ir Prancūzija yra sąjunginin Badas spaudžia. Tenka jieš 
kės. Ir gyvenkime toliau, kaip k°ti išsigelbėjimo kelių. „ Vie 
už pečiaus! nintelė priemonė — juodoji rin

Praeina karšta vasara, bai ka> esanti garsioje Vilniaus 
giasi rugpjūtis ir štai rugsėjo „talkučkėje (taip vadinamas 
1 d. mokslo metų pradžia. De buvo lenkų okup. laikais dide 
ja. Vietoje knygos ji atnešabs kiemas, esąs tarp žydų ir 
Lenkijai kalaviją. Pirmą karo Gaono g-yių, kur galėjai pirk 
dieną bombarduojama eilė Len ti paprasčiausius skudurus, ir 
kijos miestu. Paliečiamas ir puikiausius, vogtus kailius) su 
Gardinas. Rugsėjo 3 d. pirmas besisukančiais rusais ir jieškan 
bombas pamato ir Vilnius. No čiais „časy . Kiek būta namuo 
rs ir nedidelės, tačiau nuosto se senų laikradžių ir apgadin 
lių padaro. Trys jų krinta ne tų» išmainau su rusais.
toli mano namų, ant buvusių O jie, nujausdami trumpą 
alaus bravoro pastatų. šeimininkavimą Vilniuje, vežė
Po savaitės, Lenkija nugalėta, viską, ką galėdami. Nežinau, ar 
Į Vilnių atvyksta daug pabėgę teisybė, tačiau buvo pasakoja 
lių. Jaudinamės, kad lenkai ne ma, kad elektrinės darbinin

menė traukia Lietuvos link, 
tuščios kareivinės, prikrauti 

i visokiu turtu pre 
kių stotyje! Kaip karaliaus Au 
gusto laikais (ir tas garsus, po TMP LENGMAS!

TAIP PUIKUS!

PAGAMINTAS IŠ RYŽIU

MONTREAL
kitchener

liejasi kartu. lės pritrukti. Pasirodo, kad ve
Ir kada naktį, paskiriamas bau net maistą išmesti reikėjo, 

esu sargybon prie kariškos lau Gęsti pradėjo, o krautuvės 
ko radijo stoties Ožeškienės kaip buvo pilnos, taip ir pali 
aikštėje (ir skaniai užvalgius ko. Išpirkti nepajėgė. Mažytė 
kariškos - lietuviškos sriubos) Lietuva, kaip kai kurie lenkai 
pradedu galvot iapie dienos sakė, visa tai gauna iš Angli 
įvykius. Viskas, o viskas atro j°s. Juk ir užrašyta yra anglis 
do, kaip sapnas. Sunku tuos kai. „Jie“ (lietuviai) mums tu 
pergyvenimus įsivaizduoti lais rėtų dalinti nemokamai, nes 
vėje gyvenusiems broliams, ką tik mums ir skirta. Bet nema 
jautė ir pergyveho tą dieną V ii to> kad yra ir įrašas „Made in 
niaus lietuviai. Gal tik šian Lithuania". Ne, šių žodžių jie 
dien , netekus nepnkiausomy neįskaito.
bės, galime visi lygiai jausti, Vilnius gyvena laisvės dienas, 
kas yra kariuomene, savo įstai Iš nešvaraus visko trūkstančio 
gos, krautuves, ir savo mielas miesto> diena dienon jis keičįa 
kraštas. savo veidą. Lietuviški užrašai,

Sekmadienis. Iškilmingas ve lietuviškos įstaigos, gyventojų 
liavos pakėlimas Gedimino kai apsirengimas (geresni rūbai 
ne. Tūkstančiai žmonių kated bolševikų metu buvo paslėpti), 
ros aikštėje, sodelyje prie kai mūsų šaunioji policija — vis 
no. Iškeliama trispalvė. Apsi kas tai grąžino jį, prie norma 
dairau. Kiekvieno' žmogaus ak iaUs ir taikingo gyvenimo. Ne 
yse ašaros — kiekvieno lietu ilgai džiaugėmės laisve. Tik 9 
vio, kiekvieno Vilniaus (ne ko mėnesius. Sekančių metų bir 
lonisto) gyventojo, klaidžioju želis atnešė vergiją ne tik sos 
šio 19 metų tamsoje, tačiau iš tinei, bet ir visai mūsų valsty 

bei.
Kenčia Vilnius, verkia jis, ii 

gisi savo visų išvežtų į Sibirą 
anūkų, pasitraukusios į vaka 
rus dalies savo šeimos.

O Vilniau! Tu per amžius

likusio su lietuviška širdimi.
Neužmirštamas vaizdas

visam gyvenimui. Gražesnis už 
puikiausius kurortus, Capri sa 
ias, Alpių kalnus.

Tikrasis šeimininkas mieste.
Jo ranka tuoj pat juntama. Ma buvai mūsų laisvės paminklas, 
istas, Pienocentras, puikios Tu per amžius savo spindulius 
Valgio valgyklos, plačiai atida bėrei visai Lietuvai. Ilgimės 
ro duris. Kariuomenė nemoka Tavęs. Bet tikėk, kad grįšime 
mai dalina turgavietese mais į Tavo lizdą, kaip paikščiai iš 
tą. Iš tolo kvepia skanūs ko skridę į tolimus kraštus. Įlip 
pūstai, žirnių sriuba! Bet eina sime į Gedimino kalną, žiūrėsi 
šovinistai lenkai ir nors pilvas me ir glostysime vargais išva 
„maršą griežia“, tačiau nepasi gotą Tavo veidą, o Tu mums 
žiūri į tą pusę, o dar daugiau —tyliai, tyliai medžių šiame 
suspaudžia diržą. Ne honoras siu pasakosi didingą mūsų pra 
juk eiti pas chamą. eitį ir rodysi kelius į amžiną,

O prie krautuvių didžiausios laisvą Lietuvos gyvenimą.
eilės. Na ir perkama, kiek tik K. Baronas,
panešti gali. Mat bijo, kad ga Hamilton, 1955 spalis.
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Lietuvio knyga, sukėlusi 
tarptautinius atgarsius

IR JOS AUTORIUS OTTAWOS UNIVERSITETO 
PROF. A. RAMŪNAS.

jos Žaidimų generalinis sekreto šaulio kraštuose pažinti ir ves Antanui Smetonai, vyriausybės 
rius (1932—1937), Olimpijos ti mūsų jaunimą į našų tarptau nariams ir lietuvių kultūros ve 
Žaidimų nuolatinės programos tinį bendradarbiavimą“. Prof. teranams kaip dr. Vydūnui, Ja 
autorius, buvęs Berlyno Uni dr. med. J. G. Thulin Pietų Šve kštui-Dambrauskui ir kt. Pir 
versiteto Fiziško Ugdymo Ins dijos Fiziško Ugdymo Institu masis tautinis Lietuvių Litera 
tituto direktorius ir nūn Kel to įkūrėjas ir direktorius, Tarp tūtos Vakaras buvo toks dide 
no Sportų Akademijos rėkto tautinės Fiziško Ugdymo Fedelis kultūrinis įvykis, jog jo pro 
rius. racijos pirmininkas. gramą, lapelių pavidale, lėktų

Ottawos universiteto profesoriui Antanui Paplaus Knyga „Fiziškas Ugdymas „Šitą veikalą reikia vertinti vai mėtė viršum sostines, o pa 
kui-Ramūnui užėjus į „Nepriklausomos Lietuvos“ re pilnutiniame humanizme“, dėl kaip nepaprastą, stačiai kaip ts vakaras buvo transliuojamas 
dakciją prenumeratos reikalu, buvo trumpai išsikalbėta savo rūpestingo ištobulinimo ir genialų“. Vierteljahrsschrift per radiją. Humanistinės Sa 
apie Profesoriaus darbus mokslo ir mokymo srityje. Ži milžiniškos dokumentacijos, ei fuer wissenschaftliche Paeda vaitės parengimus planavo ir 

• ’ ’ ■’ ’ 1 ’ ' ’ ■ ’---- ’’ ’’ -*-*’• ■ , Vokietijos Mokslinės svarbiausius organizacinius
_ _" ’ > (Deu darbus atliko V. D. Un-to Stu

pilna šios rūšies veikalas, turintis pa tsches Institut fuer wissenscha dentų Humanitarų Draugijos
Pulk. dr. ftliche Paedagogik) oficialus pirmininkas ir sekretorė M.

med. A L. d’Oliveira, fiziško organas. Makauskaitė — dabartinė dr.
Fiziško ugdymo pilnutinia M. Ramonienė. Dėl savo veik

nios tiek buvo įdomios, kad buvo užsiminta, — gal tai nančios iš visų civilizuotų pa gogik,
duotųsi išdėstoma, sakys me, pasikalbėjimo formoje? šaulio kraštų, yra vienintelis Pedagogikos Instituto 
Profesorius apgailestavo kad jo laukia mašina, į
žmonių, ir pasikalbėjimui trūksta laiko. Bet, gal, būsią saulinės reikšmės“, 
galima kaip nors tą padaryti kiek kitokia forma.

Ir štai, po kelių savaičių, yra gauta platesnė infor' ugdymo mokslų daktaras, Tar „į uBu„
macija, kuri čia su dideliu malonumu skelbiama. Ji ko ptautinės Fiziško Ugdymo Fe me humanizme“ autoriui svei lumo ir audringų užsimojimų 
nstatuoja puikius faktus, kuriais kiekvienas lietuvis ga deracijos vicepirmininkas. kinimus yra atsiuntę: Ameri pirmininkas buvo pramintas 
Ii ne tiktai pasigrožėti, bet ir prieš kitas tautas pasidi „Jūs parašėte tikrai žymų kos Valstybių Organizacija „traktorium, kuris traukia įkli 
džiuoti. ‘ Red. veikalą. Yra tai paminklas, pa bei Panamerikos Unijos Gene mpusią Humanitarų Draugi

... . . statytas sportų garbei“. Prof, ralinis Sekretoriatas iš Washi ją“.
zijų, komentarų ir sveikinimų dr p Hebrard, Prancūzijos Fi ngtono, D. C., P. Delsuc, tarp A. Paplauskas - Ramūnas 
ateina is Įvairių pasaulio kraš zigko Ugdymo Federacijos pir tautinis skautų komisaras Lon yra bendradarbiavęs šiuose Ne 
tų ir Įvairiomis kalbomis: pran mininkas ir Tarptautinės Kat. done, žinomas pedagogas F. priklausomos Lietuvos laikraš 
f* 11sr11 □ no'ln vnlrioriii « t—» ■» ' •• -r——,, _ _ aa * • •Foersteris, Amsteraamo ciuose: Akademike, Ateityje, 

Fiziško Ugdymo Akademijos Ateities Spinduliuose, Darbini 
Aš gaunu įspūdį, jog jūs sa rektorius prof. dr. H. van Sch nke, Gaisuose, Jaunojoj Kar

cūzų, anglų, vokiečių, ispanų, Fizįško Ugdymo Federacijos W. 
portugalų, italų, rasų, lenkų, arbės pirmininkas. 
švedų, olandų. ■ - -

.,as sveikinu Jus be jokių re vo knygoj patiekėte mums fi agen, New Yorko Universite toj, Lietuvos Žiniose, Mūsų 
zervų. As sutinku su Jumis vi ziško ugdymo mokslų ...................................................... - - - -
siskai. . — —----------------
paprastai aiškią doktriną, kuri 
yra neišjudinamo tvirtumo“. 
Prof. dr. D. Biot, Psichologijos 
ir Endokrinologijos Instituto 
direktorius, A. Carrelio. Žmo 
gus, tas nežinomasis autorius, 
mokslinės laboratorijos bendra 
darbis. 

1 X-ICXX, X iaiXVU<GlJVŪ UVXVVUXIV X_/XX XXXXXXXXXXXCXO U1VI. JJJ. Vz. XJXVOlj

„Jūsų mokslinių tyrinėjimų nisterijos Bendrųjų Reikalų di Tarptautinės Fiziško Ugdymo 
apimtis yra nuostabi. Aš reiš rektorius. Federacijos generalinis sekre
kiu Jums širdingiausius ir gilia >>širdingiausiai sveikinu Jus, torius prof. O. Kragh, ir t. t. 
?.s.*us . susižavėjimo jausmus. paragjU8j žymų veikalą. Mano Čia kalbamos knygos auto 

era los nygos, un pr yg nuomone> tai yra galutinis klau rius yra Ottawos Universiteto 
simo nušvietimas“. Prof. Jacq pedagoginių mokslų katedros 
ues Maritain. , vedėjas prof. dr. Antanas Pa ___  ____ _________ _____

„Yra tai veikalas parašytas plauskas-Ramūnas. Tat šia pro toju,” Aušros Berniukų Gimna sios Pedagogikos Centro direk 
su didžiausia moksline erudici ga apie jį daugiau žinių: Jis zijos vicedirektorium. Buvo pa torium. ši„ metų rudenį pakel 
ja . Panamenkims Pedagogi yra gimęs 1910 m. —.... r".------ .-n ” r
nių Mokslų Žurnalas.

„Fiziško ugdymo pilnutinia vo v., Marijampolės aps. 1930 
me humanizme“ autorius turi m. baigęs Kunigų Marijonų Gi 
nepaprastai platų ir gilų tarp mnaziją Mariampoleje, 1938 
tautinės literatūros, nagrinėjan m. pavasarį, būdamas V. D. 
čios fizišką ugdymą, pažinimą. Un-to Studentų Humanitarų 
Jis turi dovaną suvokti ir išrei Draugijos pirmininku, suruošė 
kšti kelių žodžių pagalba lai, Humanistinę Savaitę, kurios už 
kas yra esminga įvairiose fiziš baigą sudarė pirmas tautinio 
ko ugdymo doktrinose. Ši kny masto Lietuvių Literatūros Va 
ga yra aiškus vadovas fiziško karas Valstybės Teatre,- daly 
ugdymo plėtotei įvairiuose pa vaujant Valstybės Prezidentui

sum to pedagogikos istorijos kate-s-,.— -------U „sum to pedagogikos istorijos kate Laikraštyje, Naujojoj Romu
..J? . Ie,, ,.numis nę ma“ ir visa tai, kas iš to seka, droš vedėjas ir School and So Voj, Studentų Žodyje, Suvalkie *1 aielria Ltivi • • a • a • • • . a a . • .» •

tyje, Šaltinyje, Saltmelyje, Tn 
mite, Ūkininke, Židinyje ir t. t. 
Nesvetimas buvo ir parnasas: 
jo poezijos randame dviejose

1954 m. Ottawos Universite 
tas išleido knygą :*„Fiziškas ug 
dymas pilnutiniame humaniz tų Jūsų giliam veikalui. Jūsų 
me“. Įžangą parašė to paties knyga bus klasiškas veikalas vi 
universiteto rektorius. Knyga siems tiems, kurie nori rimtai 
sukelia tarptautinį susidomėji užsiimti fizišku ugdymu“, 
mą. Apie penkiasdešimt recen Prof. dr. med. C. Diem, Olimpi

jog jums, kaip dar nė vienam ciety vyr. redaktorius prof, 
iki šiolei, yra pavykę apimti dr. William W. Brickman, 
problemą visame gylyje ir visa Tarptautinio Pedagoginio Biu 
me pilnume. Aš Manau, ir tai ro, nūn sujungto su UNES _ 
visiškai nuoširdžiai, jog šis vei CO, vicepirmininkas prof. dr. lietuvių poezijos antologijose.

Nepriklausomos Lietuvos lai 
kais Ramūnas dirbo pedagogi 
nį darbą: buvo provincijos gini 
nazijų (Ukmergės, Klaipėdos, 
Vilkaviškio) mokytoju, Preky 
binio Instituto Klaipėdoje lėk 
torium, Kauno gimnazijų (De 
šimtosios Gimnazijos, Aušros 
Berniukų Gimnazijos, Aušros 
Mergaičių Gimnazijos) moky

kalas yra galutinis fiziško ug Calo, Panamerikos Fiziško 
dymo mokslų žodis“. Prof. Le Ugdymo Kongresų Komiteto 
Gal, Prancūzijos Švietimo Mi pirmininkas prof. E. C. Brest.

Athletic 
Sport Shorts

Puikus W a t s o n’o stilius. 
Visi vyrai įvertina Watson’ 
o atletines ap. kelnaites su 
trejopu abdominaliniu su 
veržimu. Elastiškos per lie 
menį — nepalyginamas pa 
togumas vyrams. Ekspertiš 
kai pasiūtos. Lengvai skal 
biasi — nereikalingas pro 
sijimas. Ilgai nešiojasi. Pri 

taikinti ap. marškiniai.
W11-54.

UŽSISAKYKITE NAUJAUSIUS

ŠIUOS MŪSŲ LEIDINIUS:
Victor Hugo VARGDIENIAI (romanas) I tomas, 390 pus., 

kaina $ 3.50.
P. Orintaitės PASLĖPTA ŽAIZDA (romanas) 179 pusi., 

kaina $ 2.00.
Dr. S. Aliūnas VALERIJONO LAŠAI (jumoro ir satyros 

eilėraščiai). Kaina $ 1.00.
J. Marcinkevičiaus KRAŽIŲ SKERDYNĖS (istorinis ro 

manas)I tomas, 324 pusi., kaina $ 3.00.
CHICAGOS LIETUVIŲ METRAŠTIS I tomas, gausiai 

iliustruotas 243 pusi., kaina $ 3.50.
ANDERSONO PASAKOS I tomas 210 pusi., kaina $2.00.

II tomas. 203 pusi., kaina $ 2.00.
M. Springborn PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (iston 

nis romanas) 197 pusi., kaina $ 2.00.
Reikalaukite šių knygų knygynuose, pas platintojus arba 

adresuokite:
NEMUNAIS,

729 W. 18 St., Chicago 16, Ill., U. S. A.
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. , .. . &ru° zi° skutas Kybartų Gimnazijos di tas į ordinarinius profesorius
men. 31 d. Akmenės k., Liuba rektorium. ir pįskirtas pedagoginių moks

Pedagoginių mokslų dokto lų katedros vedėju.
ratą Ramūnas įsigijo Vienos Vokiečių okupacijos ir trem 
Universitete, kur jis buvo pėda ties metu Ramūnas yra bendra 
goginių mokslų katedros vyrės darbiavęs šiuose laikraščiuose 
nysis asistentas. 1949 m. rude bei leidiniuose: Aiduose, Darbi 
nį pradeda dėstyti pedagogi ninke, Drauge, Europos Lietu 
nius mokslus Ottawos ir Mont vyje, Į Laisvę (Kaune), Kris 
realio universitetuose docento taus Karaliaus Laive, Laike, 
titulu. 1950 m. pavasarį Otta Lietuvių Enciklopedijoj, Lietu 
wos universitetas suteikia jam voj, Lietuvių Dienose, Nauja 
ekstraordinarinio profesoriaus me Gyvenime, Nepriklausomoj 
laipsnį ir paskiria pedagoginių Lietuvoj, Šv. Kazimiero Akade 
mokslų departamento vice-dire mijos Aiduose, Šv. Pranciška 
ktorium, o vėliau — Lyginamo Nukelta į 5-tą puslapį.Įsigykite nepaprastai įdomią knygą 

Nelės Mazalaitės 
NEGESTIS 

Romanas
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas

Aplankas dail. Jono Pilipausko
206 puslapiai, kaina 2 doleriai.

Romanas vaizduoja išgyvenimus tremtinės moters, civi 
liškai susituokusiuos su skyrybų bylomis besiverčiančiu 
turtingu Amerikos advokatu

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ

Karikatūros, šaržai, anekdotai, feljetonai ir įv. humoias. 
Metinė prenumerata tik $ 1.00

Adresas: VĖPLA, 1220 Bishop St. Suite 3.
Montreal, Q. Canada.

Vienas mėnuo pas prakeiktuosius
(Un mois chez

ain Stankė, kaip tiktai Montre šiuo atveju — skaitytojai labai ti, kaip vienas vagis, mano aki — O jums nebuvo pavojaus, 
alyje šioje srity padarė „per domisi, tai redakcija ryžosi, vaizdoje iš krautuves išvilko kad jie atkeršys?
versmą“. Jis savo žygius apra Bet... dulkių siurblį Keisčiausia, kad — Narkomanai, tiesa, dabar

les damnes) šė tik ką išėjusioje brošiūroje — „Štai jaunas ir naujas siurblį jis paslėpė po paltu, bet jie sėdi kalėjime. Jų ten dauge
kinti. Todėl kol kas tenka skai ”^n mois chez les damnes" pas mus bendradarbis A. Stan dulkių vamzdis vilkosi grindi lis atsidūrė už prekybą hero
tytis su faktais, juos registruo (Vienas mėnuo peš prakeik kė,—tegul išbando savo jėgas mis. . . Ir niekas nematė. Dar inu. Bet heroino pirkėjai paten
ti ir kovoti tiktai išorinėmis tuosius). Tai sensaciją kelian ir teparodo ką jis gali“... — p įdomiau buvo, kai du vagys iš mė. Bet heroino pirkėjai paten

krautuvės, dienos metu, išne kinti, nes aš nupirkęs kapsulių 
Pasiūlymą priėmiau, — šė didžiulį radijo aparatą. . . iš tų pardavėjų, padariau poli z 

vie cios laboratorijoje analizę, ku ( 
me ri nustatė, kad pardavėjai, siek ’ 

darni didesnio pelno, falsifikuo 
Čia ja — sumaišo su pieno milte 

liais, miltais ir tt. Taigi, aš iš
— Jie gi vagia todėl, kad jie aiškinau dar apgavystę. . .

— Tai nebuvo lengva. Prams reikia pinigų narkotikams—Iš kur gi eina kontrabanda?
_ . — Iš p. Amerikos, Afrikos,

tas atsilankęs redakcijoje) pa Pav., heroino injekcija kaštuo Azijos .
Bedirbdamas Verduno tarimu ir susitarimu. Teko iš ja apie 20 dol., o tokių per die — Tai Jūsų gerai pasidar 

radiofone, aš gavau iŠ „Le Pe mokti visų pirma jų kalbos, ną jie padaro po 3. Todėl vog buota?
tit Journal“ pasiūlymą pereiti kuri turi savo terminus, kad, tus daiktus jie parduoda pus — Taip, bet buvo ir rizikos, 
dirbk į šio laikraščio redakci tarpusavy besikalbant, pašali dykiai. Pav., vienas toks nar Gaila, kad tur būt nauda iš to

. . . > nes vietoje anų
jniduai uc ^r’ nuostabiu sutapimu, pirmą rėme susitarimą, kaip prie tų dol. vertės, o pardavė už 60 3 suimtųjų groserių, atsirado
narkotikai dieną:, kai ten nuėjau, į re narkomanų prieiti; sutarėme dol. kiti. Svarbu, kad nebūtų parei

dakciją atėjo tūlas asmuo, ku visas detales. Tada aš užėjau — Kaip jie daro injekcijas? kalavimo. Tiesą sakant, narko
ris pasisakė esąs narkotikų į restoraną Bluery ir St. Catha P. Stankevičius atverčia kn manai norėtų išsigydyti, bet
kontrabadininkas, išlavintas rines gatvių kampe (Cordner* ygos lapą ir rodo atvaizdą: ša Kanada dar neturi tokios įstai^ 
J.—&—, ._.įa gerą profesiją, s, dabar jau uždarytas), kur ukštely tirpalas šildomas ant gos, kuri tokius nelaimingusy 
bet nelaimingas, nes pasidaręs buvo jų centras ir ten susipaži ugnies, supilamas į akių pipe žmones gydytų. Yra tiktai vie
narkomanu ir negalįs tos nelai nau su keliais, kai buvau p. tę, ant kurios galo užmauta nas gydytojas, kuris gydo, —
mės nusikratyti, jau buvęs ka Slim pristatytas kaip laikro adata, ir duriama sau į koją, aš ir daviau savo knygoje jo

. . . Įėjimuose ir išėjęs augštąją kri džių vagis iš Toronto. Pažin ranką, krūtinę. adresą.
De2a,„ 1F nęl3lS minalinę mokyklą... Bet, tur tis išsiplėtė, kai jie Įsitikino,

į. Tada aš,

priemonėmis, nes jos yra tiktai brošiūra, nes joje aprašyti sakė redaktorius, 
paliatyvinio pbbudzio.

Bet faktai ir lieka faktais, o 
jie dažnai yra labai nemalo 
nūs. Viena tokių blogybių yra 
narkomanija— vartojimas nar 
kotikų — morfijaus, kokaino, 
heroino ir tt., kurie suardo žm 
ogaus sveikatą, drauge ir mo 
ralę palaužia ir žmogų padaro 
nelaimingą, nes jis pasidaro ne 
pajėgus save valdyti ir kontro 
liuoti. Tokių žmonių, deja, 
yra. Dar blogiau, kad iš tokių 
spekuVLnta^k^l^ntraband^nm Tada man buvo 19 metų, niai žmonės nesuprastų. Pada komanas pavogė paltą 2000 didelė nebus, 

kai, be kurių narkomanai ne 
gali išsiversti, nes i------------
yra stipriai kontroliuojamas 
dalykas. Šis nešvarus biznis,

Vienas mėnuo pas kuris gimdo nusikaltimus, de . .
■ »>Le ja> visur pastebimas. Net ko

jo žygiai, kaip viskas įvyko ir 
kaip jam pasisekė viską suži sako p. Stankė, — ir visą mė Niekas nematė, 
noti, įsiskverbus į pačias tas nesį gyvenau tarpe tų gangs nas, kuris mokiausi „darbo 
padugnes. terių, vagių, narkomanų. todų“ mačiau. . .

— Kaip Jums kilo mintis im — Tai įdomu. Kaip gi tas — Na, o narkomanai? 
ts tokio žygio? — pasiteiravau Jums sekėsi? — klausiu jauną gi vagys? — klausim 
prie pirmos progos, kai p.Stan jį kolegą, 
kevičius man įteikė tik ką iš ~ ’ 
ąpaudos išėjusią 111 puslapių dėjau, žinoma,, to p. Slim (tai pirkti, o narkotikai brangūs, 
knygą.

tiktai aš

Aloyzas Stankevičius,
leidinio
prakeiktuosius“ autorius.
Petit Journal“ redakcijos na munistų valdomoji Kinija, no 
rys, pasirašąs Alain Stankė. rėdama papildyti savo iždą, sp

Visi žinome, kad yra žmo ekuliuoja morfium.
nių, kurie yra linkę į nenorma ~ _ ' ' " ’ ______ * ___ }_ ________ , __ įooiį ______
lumus ir su jais susijusius ken yas ir nuo spekuliacijos narko būt" norėd^'* gauti narkoti kad‘eZ77draugas. <«, — ^uia. ™ uu.u<—. — u.wv ucv tuojau
ksmmgumus bei nusikaltimus, tikais ir nuo narkomanų, ku kams pinigų, siūlo išduoti vi kaip Montrealyje dar naujo kaitimo vietoje, klozete, paga ruošiama antra laida ir jau kn 
Tokie žmones dažnai yra pa ne sudaro eiles visokių nusi są aferą, kurios neįstengia kas, prašiau supažindinti su ...... ... . . ... .....................
smerkiami, nuteisiami ii bau alte iu . vagių, apgavi ų, pro apčiuopti nei policija, nei kiti „darbu“ ir jo metodais. Mer viau, o dar įspėjau, kad jis ne išeis JAV, — užbaigėme pasi
dziami. Bet lieka atviras klau statučių ir tt. Tai yra beda, su sekįmo organai. Už tą jis pra ginos mane nusivedė į krautu atsargus.. . kalbėjimą, kai p. A. Stankevi
simas, kodėl žmones y^a hn ę uria ne engva ovoti, nes tai 590 dolerių, — pradėjo ilgo vę ir pademonstravo, kaip jos P. Stankevičius papasakojo čius skubėjo į du radiofonus, 
į nenormalumus ir nusikalti yra slaptas, „juodas biznis. ką pasakojimą p. Stankevi vagia sukneles. Mano akivaiz daug detalių, kaip narkoma kurie jį prašė padaryti praneši
mus. Kodėl vieni žmones ven Įdomu, kad mūsų tautietis, čius. doje jos taip mikliai sudorojo nai, kurie daugiausia svaiginasi mų apie visą šį reikalą ir savo
gia nenormalumų ir nusikalti Aloyzas Stankevičius, kuris — Redakcija suprato, kad brangią suknelę sau į užantį, heroinu, vaistus gauna, kaip knygą.
mų, o kiti priešingai — tartum dirba vieno didžiausių prancu su tuo narkomanu reikia būti kad pardavėja ir nepamanė nie slepia, kaip prekiauja. Kas nori plačiau žinoti apie
tyčia jų jieš o ir juos aro. zų savaitraščio „Le Petit Jour atsargiems ir kad tų 500 dol. ko..., — pasakoja p. Stankevi Taip, pasirodo, buvo pagau čia trumpai suminėtą, tenusi 

klausimas, kuris moks nal redakcijoje ir pasirašme neužteks, bet kadangi ši blogy čius. ti 3 heroino „grosenai“ ir dau perka už 50 et. suminėtą kny
lui hgšiol dar nepasiseke įsaiš ja sutrumpinta pavarde — Al bė yra labai didelė, o publika — Labai įdomu buvo stebė gelis detalių pardavėjų. gėlę. J. K.

adresą.
— Taigi visai nehigieniška — Kaip eina Jūsų knyga?
— Žinoma. Aš pirmąjį nusi — 5.000 išleista, bet tuojau

vau, tiktai, žinoma, neišsida yga verčiama į anglų kalbą. Ji
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PELNINGA DRAUGYSTĖ VISIEMS
Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris, padedąs augti Kanadai 

— kartu ir Jums!
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką daro daugybė kanadiečių.
Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomo
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas. 
Susipažinktie su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali reikšti dolerius ir centus 

Jūsų kišenėje.

ARTRITIS IR SVEIKAS PROTAS
Maistas galįs sukelti ir pašalinti sąnarių reumatizmą.

II.
Sveiki gydomieji valgiai

Pienas yra visų valgių pir 
moję vietoje. Pienas turi tą tik 
riausiąjį aliejų, taip reikalingą 
artritiko sausiems sąnarių pa 
mušalams vilgyti. Pienas turi 
reikalingiausiąjį D vitaminą. 
Pienas yra lygiai geras maistas Žuvis. Aliejiniai vitaminai 
bet kurioje formoje — saldus, Žuvyse. Žuvys taip pat turi alie

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS! |
Perspėjimas: Nepatartina

virti vištienos sriubos su ry 
žiais, su makaronais ar su klee 
kiukais, kadangi tie priedai 
duoda krakmolą, gi artritikai 
privalo susilaikyti nuo tokių 
karbonhydratų, jei nori pasvei 
kti ir būti sveiki!

Žuvis.

> raugintas, pasukos, grietinė, ža jus, kurie yra labai naudingi 
’ ► 1««« 4- Itihrflrftnh’ a rf-riti L-r? crJHClle calias, miltelių forma ir t. p. Tik lubrikuoti artritikų sausus są į 

kai pradedi pieną ar grietinę narius. Darant žuvies patieka 
maišyti su kava, arbata, kakao lą, patartina vartoti daugiau ! 
ir tt., prasideda „trubelis“. šiai A ir D vitaminų turinčias :

Sviestas, kaip ir pienas, turi šias žuvų rūšis: makielė, hali ; 
aliejuose tirpstančius vitami but, salmon, sardines. Valgyti ; 
nūs A ir D, bet pienas ir už sv su visa oda.
iestą svarbesnis. Kaip gaminti valgius. Kiau :

— , «• Avižinė košė (oatmeal) yra šiniu maistinė vertė yra drastiš ■
labaį tinkamas vartoti kai ‘ pakeičiama vienaip ar ki j

'tztyt MtTtaY -rn s Trrz A ' su sviestu* Kiaušinių’ trynys taip gaminant. Visose formose :
Iri It J T? I A/ E I f.Al I n / v (geltonimas) turi tikrus reika patartina laikytis 3 minučių lai ■

iLk/ _L/ J. xj ILliy VXVvZLu lLle*L lingus aliejus. Artritikams ge ko. Kiaušinienė (scrambled eg :
riausias būdas kiaušinius yra 3 gs) yra lengviausia virškinti ir ; 

VISIEMS INŽINIERIAMS, ARCHITEKTAMS IR TECH minutes virti, kepti leistiniai sudoroti trinius.
NIKĄ STUDIJUOJANTIEMS. (poacheds) žali išplakti (egg Mėsa. Norint išsaugoti vita j

Trečiasis Am. Liet. Inž. ir reikalingos visos vertingos vei nog), tik be cukraus. minus, mėsą reikia šutinti (bro :
Archit. S-gos atstovų suvažiavi klos žinios ir nuotraukos, o Vištienos sriuba (buljonas) vidutiniškai.
mas 1954 m. gegužės 29—31 d. ypatingai metraščio prenumera yra tradicinis geriausias mais Daržovės patiekiamos pana! 
nutarė ir pavedė ALIAS New ta. Pinigai labai reikalingi met tas. Ar kam patinka, ar ne, g— vengkite be perdideiio vi • 
Yorko Skyriui išrinkti metraš raščio spausdniimo, nuotraukų bet vištienos sriuba yra nuo am Tįnįmo> geriausia valgykite,: 

kiek įmanoma, žalias daržoves. :
Tipingi valgiai artritikams
Pusryčiams: Stambi kvieti ; 

nė (ir ruginė) duona pakepta : 
(toast) su sviestu. Minkštai 
virti kiaušiniai. Pieno stiklas

The BANK of NOVA SCOTIA
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (1502)

čio redakcinę Komisiją, surink paruošimo ir popierio išlaidoms žiu sėkmingai vartojamas mais 
ti medžiagą, suredaguoti ir iš apmokėti. tas sergantiems.
leisti — Lietuvių Inžinierių ir Todėl prenumeratą 2.00 ar --------------*----------------------------
Architektų dešimties (1945— ba 3.00 U.S.A, dol., vertingą nio gyvenimo barą JAV-se ir 
1955) metų veiklos metraštį, veiklos medžiagą ir savo adre kituose kraštuose. Ypač daug 
apimantį ir inžinierių bei archi sus (kurie sutinka metraštyje vietos ir dėmesio skiriama ką 
tektų Nepriklausomoje Lietu savo adresą talpinti) visi inži tik susikurusiai Bendruomenei, 
voje veiklos apžvalgą. nieriai ir architektai bei techm Literatūros skyriuje randa

ALIAS New Yorko i

DARBINES KOJINES
Kokių tik rūšių ar 
svorio jums berei 
ketų, Penmans 
Darbo Kojinių 
yra visokių. Ir ne 
svarbu kurias iŠsi 
rinksite, Jūs įsiti 
kinsite, kad tai 
vertingas pirkinys 

už šią kainą, 
kojinių skyriuje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
Žinomi nuo 1868. (WS-9-4)

________ , __ ___ __ __ (kambario temperatūros). Vai daržovės. Jokiu būdu nepatar vandenį, zelterį ar pan.
____    Sky ką studijuojantieji malonėkite t116 jaunosios kartos rašyt. Ju gant grūdinius (cereals) nevar tina vartoti vaisių ar daržovių 8. Niekuomet nepilk van 

riaus narių visuotiniame susi jau dabar — iš anksto siųsti 1>U Kaupą ir naujai pasireišken toti cukraus. Jei geri kavą vie sunkų, karbonatų vandens ar dens į sriubą (tikslu atvėdinti
rinkime išrinkta metraščiui re šiuo adresu: K. Krulikas, 160 čią poetę Eleną Tumienę. Kitoje pieno, gerk juodą kavą ir ba labai riebaus deserto. ar pan.)
daguoti Komisija: K. Krulikas, Hendrix St., Brooklyn 7, N.Y., tur yra rašoma apie: F. Kiaule gerk ją pačioje pradžioje (maž Pietums: Sriubos ar viralo 9. Kavą gerk—10 min. prieš
J. Kizlauskas, J. Valaitis ir J. USA. Metraštį atspausdinus, jo ną, Liet. Religinio meno paro daug 10—30 minučių prieš vai lėkštė. Šutintas mėsos gabalas arba 3 valandos po valgio.
Zabielskis. kaina bus didesnė iš anksto ne dą Brazilijoje, Alice Stephens gį!). (steak), vidutiniškai._ Dvi ar Bus daugiau.

Metraščiui medžiagos bei pr užsisakiusiems. chorą, Hamiltono lietuvių ko
enumerates rinkimo reikalais Taipgi labai laukiamos ir au Joniją, Skipičio atsiminimus, 
iki šiol parašyta keli šimtai laiš kos. Visi aukojusieji bus at Stp. Kolupailą ir tt . 
kų inžinieriams ir architektą žymėti kaip metraščio i ėmėjai. CABRAMATTOS LIETUVIU 
ms visame pasaulyje. Iki šiol yra gautos tik 45 preV . ..

Daug vertingos ir įdomios numerates. Jau gan seniai ir tarpę apsigyveno pirmoji Aus 
medžiagos jau gauta iš profeso pirmieji prenumeratas prisiun tralijoje praktikuojanti lietuvė 
rių: J. čiurlio, St. Kolupailos, tė: E. Senkus — New York, gydytoja dr. Sofija Birietaitė-
J. Šimoliūno; Dr. inž. J. Gimbu prof. Stp. Kolupaila — South -Ambrozienė.
to, Dr. inž. A. Nasvyčio; inži Bend ir prof. St. Dirmantas — Pę- S. Ambrozienė 1940 m. 
nierių: A. Navickio, J. Dačins Chicaga. baigė Vytautos Didžiojo Uni — Vilniuje
kio, Z. Knystauto, J. Lenkevi Gi pavyzdingiausiai, inž. V. versitete, Kaune, mediciną ir at Micktvičiaus memorialinis mu 
čiaus, V. Petraičio; J. Puško Venckaus dėka, 7 Venecueloje Įik°r praktikos stažą Lietuvoje zėjus. Pilies skersgatvyje, kur 
riaus (PLIAS Clevelando sk.) ; gyvenantieji inžinieriai. 
Technikos žodžio ir ALIAS Metraščiui išleisti reikia ma’ . .. . - . _ . ....-
New Yorko Sk. — Jungtinėse žiausiai 400 prenumeratų. Bet nejaus universitete 1954 m. iš mu, kad muzėjaus steigėjai Mi . „ • v . ik:
Amer. V-bėse; B. Daukaus būtų gerai, kad šį reikalingą ir laikė egzaminus ir gavo teisę ckevičių dovanoja lenkams, no nei iki 9fiV vairiai
(PLIAS Sydnėjaus Sk.) Aus įdomų liet. inž. ir archit. 10-ies atidaryti gyd. kabinetą. rs pats Mickevičius sakėsi es " . “į* Taijri/O’ stlk
tralijoje; J. Dragašiaus (PLIA metų veiklos metraštį įsigytų Jallow vaistinėje farmacinių ąs lietuvis ir Lietuvą vadino sa ° ‘ ’
S Toronto Sk.) Kanadoje; Dr. visi inžinieriai ir architektaf. kės praktiką atlieka stud. Irena vo tėvyne. Kas^kažin davė tei
K. Kraujelio — Švedijoje; Pr. Tada ir jo turinys būtų plates Migevičiūtė Uūdaitienė. Cabra
Zundės, F. Vizbaro, B. Banai nis, išsamesnis ' '
cjo, S. Tyškos, A. Funko — Vo vertingesnis, 
kietijoje (apie inžinierių veik f____
lą Australijoje, Danijoje, Pran 
(cūzijoję, Šveicarijoje ir Vokieti 
joje); V. Venckaus ir V. Dre 
vinsko — Venecueloje.

Dar laukiama iš prof. A. Jur
skio, prof. J. Šimoliūno; inži dabar gyvena 1550-10th Avė., 
nierių J. Muloko, A. Navickio, San Diego, kas penktadienį at 
K. Prekerio, dr. inž. M. Baub vyksta į Lps Angeles dėstyti 
lio, Dr. inž. St. Juzėno ir kitų. Valstybiniame Kalifornijos uni 
Taip pat inžinierių veiklos me versitete įvairių tautinių šokių, 
džiagos iš PLIAS-gos skyrių: Jis turi net 22 mokinius. 
Australijoje — Adelaidėje ir 
Melbourne; Argentinoje; Bra GAUJAS LIETUVIŲ DIENŲ 
zilijoje; Didž. Britanijoje; Ka NUMERIS
nadoje-Montrealyje; Kolumbi Jau pasiekė skaitytojus nau 
joje; Jungtinėse Am. V-bėse iš jas, spalio LD numeris. Puoš 
ALIAS-gos skyrių: Bostone, niais, kaip ir visada, viršeliais 
Chicagoje, Detroite, Philadel ir su daugiau kaip 60 iliustraci 
phijoje. jų tekste, Šis LD žurnalo nume

Metraštis jau redaguojamas, ris apima labai platų lietuvių 
todėl pradėjus jį spausdinti bus politikos, kultūros ir visuomeni

(steak), vidutiniškai. Dvi ai
žo vės, viena žalia. Paprastas 
desertas. Pieno stiklas.

Vandens žala ar nauda
Vanduo savaime yra naudin , .

gas dalykas. Tik reikia žinoti, us Varpelyje, . Tėviškės Žibu 
kiek ir kaip. Žmogaus organiz riuose, Tremtinių Mokykloje, 
mas yra reikalingas apie 1 ku Žburiuose ir t. t. Yra Lietuvių 
binį centimetrą vadens kiekvie Enciklopedijos pedagogikos sk 

z______________-----•- Ramūnas
Z.-Zž kas išeitų po 8 yra dvidešimties penkių užsie 

stiklines! Tačiau to kiekio nie nl° pedagoginų bei mokslinių 
kuomet netenka gerti, nes žurnalų bendradarbis. Jo pubh 

kacijų yra pasirodę prancūzų, 
anglų, vokiečių, rusų, lenkų, 
ispanų, olandų kalbomis. Yra 
skaitęs viešų paskaitų Kanados 
ir JAV universitetuose. 1950 

_ m. jis paskiriamas Panameriki 
linės per dieną yra visiškai ga n*0 Pedagoginių Mokslų Žur 
na, net vienos užtenka. nalo vienu iš redaktorių, ko pa

1. Gerk vandenį mažiausiai sekoje 1954 m. pakviečiamas 
10 minučių prieš valgį. Panamerikinio Pedagoginių

2. Po valgio palauk bent 3 Mokslų Kongreso prelegentu
IIN ivinis valandas negėręs. ir garbės svečiu. Jo paskaita

ivivji^ 3 Negertį vandens valgant, ir ispanų kalbomis— yra
4. Stiklas šilto vandens atsi atspausdinta Kongreso Darbų 

kėlus gera viduriams reguhuo (apimančių apje 1000 p J pra 
ti.

5. Niekuomet negerk limena 
do ar vandens su

6. Niekuomet 
dens į pieną.

7. Veng gerti karbonuotą

Priešpiečiams (lunchion). 
Sūrio sumuštinis (grilled che 
ese sandwich), salotų mišinys 
(be aliejaus ir be uksusos. Pie 
no stiklas (kambario tempera 
tūros). Žali Saločiai, žali salė 
rai, agurkai ir morkos — leng 
vai virškinamos ir maistingos__  ________ _____ _______

nai kalorijai per dieną, tai yra yriaus redaktorius.
steigiamas A. 2 l°°

LIETUVIO KNYGA...
Atkelta iš 4-ro psl.

netenka gerti,
imu uruminvo Oleiną v tu v VJ V j. mvo oiwi ui v y jv. rtuii • . j. i i* i •

ir Vokieijoje. Australijoje, gyd. Mickevičius gyveno, kur yra maistas savyje turi dide į kie 
S. Ambrozienė po studijų Syd įmūryta apie tai lenta. Bet įdo k* skysčių - vandens, pav pie 
nėiaus universitete 1Q.S4 m iš mu. kad muzėians steisrėiai Mi n^s ^url 87%, sūriai iki 74 /o,

bei išleidimas matiškiai lietuviai turės savą 
vaistininkę, o gal ir lietuvišką 

Metraščio Redakcinė va^stanP-
— V. Hugo „Vargdienių' 

pirmas tomas jau atspausdin 
tas.

— S. Urbono
baigiami spausdin

Komisija.
VYT. BELIAJUS — 

ŠOKIŲ PROFESODIUS. 
Vytautas F. Beliajus, kuris siminimai'

ti.

W. A. LENCKI,
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

sę okupantui Mickevičių dova 
noti lenkams?

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
Allain Stankė.

CHEZ LES DAMNES. Kaina 
50 et. Tai prancūzų kalba lei 

Kariūno at dinys, 111 pusi., vaizduojąs na 
rkomanų gyvenimą Montrea 
ly, prekybą narkotikais ir nar 
komanijos įtakoje nusikalti 
mus. Knyga parašyta gražia, 
lengvai paskaitoma, kalba.
r~—‘ *r~' —*
Įst. OL 7443. Namų KO 2-9138

M. D. MORTON, 
B. A., LL. B.

Advokatas.
(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.

sunkomis, 
nepilk van

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

Maisto prekyba
„B L I T Z“

890 College, prie Dovercourt Rd.

Automatiniai
S AB A

Vaisiai, daržovės, skanėstai įvairūs šviežios ir rūkytos 
mėsos gaminiai. Dešros, kumpiai pagal europiečių skonį. 
Californijos ir Canados vynuoges vynui gaminti pigio 

mis urmo kainomis.
Čia taip pat išnuomojami įrankiai vynui gaminti. Pri 

statymas į namus veltui. <
Telef. LA 5111.

Pirkdami čia paremsite pilietį iš Pabradės!

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

savo kredite koperatyve 
„PARAMA“

Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos:

antradieniais 7 w.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 vv. 
šeštalieniais 2—4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027.

radio priimtuvai
Š. m. rugsėjo mėn. 20 d. atsidarė naujas 

vokiečių gamybos
RADIO PRIIMTUVŲ

Saba-Koerting-Biaupukt
pardavimo skyrius agentūra

MONTREAL Y, 
4900 Grand Bld., N. D. G.

Tel. DE — 2223.
Šiai agentūrai vadovauja Inž. V. Stankevičius.

Didelį susidomėjimą kelia automatiniai SABA radio 
aparatai, 

reguliuojami iš kito kambario.
Visų rūšių aparatai duodama 

išsimokėjimui ligi 24 mėn.
Darbo valandos; kasdien nuo 7 v. v. ligi 9 v. v. ir 

šeštadieniais nuo 10 v. ryto ligi 6 v. v.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Office EM 3-7461 
Res.: BE 3-0978

džioje. Be ta, Kongreso Vykdo 
masis Komitetas šią paskaitą 
išleido atskiru leidiniu (46 
pusi.) ir išsiuntinėjo įvairioms 
pedagoginėms ir mokslinėms 
institucijoms, kur jisai sušilau 
kė plačių atgarsių. Nuo 1954 
m. liepos mėn. 1 d. Ramūnas 
įeina į Redakcinę Tarybą Tarp 
tautinio Pedagoginių Mokslų 
Žurnalo, kurį leidžia UNES 
CO. Į minėtąją tarybą yra pa 
kviesta dvidešimt įžymių paša 
ulio pedagogų. Naująjį Pašau!} 
atstovauja du asmenys, prof, 
dr. Bigelow, iš Teachers Colle 
ge, Kolumbijos Universiteto, ir 
prof, dr A. Paplauskas;Ramū 
nas, kurio kandidatūra buvo pa 
siūlyta UNESCO Pedagoginio 
Instituto direktoriaus vietai už 
imti.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

^Du na os-Dovercourt garazaĄ
; 1244 DUNDAS ST W., TORONTO

Įsteigtas prie. 27 metus
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. Motorų 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba.

Ontario Motors League patarnavimas.
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(Skelbimas).

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė 

Overseas Cargo Co. 
siunčia į Lietuvą siuntinius su 
angliška medžiaga kostiumams, 
maistu, avalyne, vaistais ir kit. 
ir į kitus Europos kraštus su 
pilna 100% garantija. Visi mo 
kesčiai sumokami čia—gavėjas 
nieko nemoka. Siuntiniai siun 
čiami iš Europos sandėlių — 

tad greitas pristatymas.
Overseas Cargo Co., 4426 S. 
Rockwell St. Chicago 32, Ill., 

U. S. A.

kad Bulganino režimas ne Naujokyno (B. kl.) J. Kaza 
daug kuo' skiriasi nuo Stalino, kevičius buvo iškopęs į finalą, 
Paprastas žmogus girdi tik „ra bet turėjo nusileisti K. Polyak, 
botai“, ir pavalgyti sočiai už Moterų varžybose taip pat 
tą negauna. J. Rudakis, buvo puikių kovų. Naujokyne
P. S. Paskutinėmis žiniomis, (B kl.) Sofija Kaspcravičiūtė 
keliems Londono lietuvia (pagirtina už pilnos lietuviš 
ms pavyko viešbutyje pasikeis kos pavardės rašymą) po gra 
ti keliais žodžiais, bet tuojau žiu laimėjimų pateko į finalą ir 
jie buvo pastebėti rusų sekėjų nesunkiai laimėjo pirmą vietą, 
bei palydovų ir čia pat tuojau Be to, ji gavo ir antrą dovaną 
perskirti. už antrą vietą paguodos rate.

CENTRALES KANADOS
STALO TENISO rų vienete ir mišriam dvejete. 

VARŽYBOS Bendrai rungtynės buvo gra
Spalio 15—16 dd. Londone, žios tiek savo stiliumi tiek pui 

R. Kat. Kultūros Centro patai kia darna. Pažymėtina, kad 
pose buvo labai juoniois- ir au tokios rungtynės Londone bu 
gšto lygio stalo teniso rungty vo bene pirmą kartą.
nės. Be geriausių Kanados te Štai kelios (finalinės) tech

Pažymėtina, kad

MŪSŲ SPORTAS
Atkelta iš 3-čio pusi.

ažaus kūno s
kaus svorio. Nors nėra abejo rai gerų žaidėjų iš JAV — Dėt 
nės, kad visi Sovietų sporti roito, Buffalo, Rochesterio ir 
ninkai yra valstybės apmoka kt. Pažymėtina, kad rungty 
mi tarnautojai, tačiau jie nesi nių finalistai ir laimėtojai uau 
vadina profesionalais ir apgau gumoje liko naujieji Kanados 
Lipgu ,būdu dalyvauja sporti ateiviai. Visų dėmesio centre at 
ninku mėgėjų tarptautinėse va sistojo buvęs Čekoslovakijos 
ržybose. Tuo būdu jie susitin stalo teniso meisteris Max Ma 
ka su mažiau treniruotais spor renko, laimėjęs šias pirmąsias 
tininkais ir lengviau pasiekia vietas: vyrų atidaromąsias iuii 
laimėjimo, kuris jiems reikalin gtynes (visokio amžiaus), vy 
gas politinės propagandos tiks rų vieneto, vyrų dvejeto ir miš 
lams. raus dvejeto. ’

Būdinga smulkmena, kad So kaklus kovotojas, J 
vietų boksininkų tarpe Londo žinovai tvirtino, gana savitu ir 
ne nebuvo nė vieno darbinin nevisiems prieinamu stiliumi, 
ko. Oficialiame sąraše boksi Rungtynėse dalyvavo ir 1-----
ninku kasdieniniai užsiėmimai lietuviai: iš Toronto Sofija Ka 
pažymėti: studentas, mokyto speravičiūtė, Pranas Gvildys 
jas, tankistas, raudonarmietis ir iš Rochesterio Jonas Kaza

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOTIOUE ST. E., MONTREAL

TELEFONAI: BIZNIO CR 0051, NAMŲ RA 2-1726

VALDYBOS RŪPESTIS.

. ■ nės. Be geriausių Kanados te Štai kelios (finalinės) tech
sudėjimo ir sun nisininkų dalyvavo keletas tik niškos pasekmės: 

• .....................- --- — Vyrų jaunių klasėje latvis
O. Pukitis iš Toronto 
kiai įveikė L. Griner iš Detroi 
to. Vyrų klasėje — M. Maren 
ko iš Toronto — J. Johnson iš 
Detroito — 21:13, 21:18, 21: 
17. Vyrų atidaromose rungt. 
M. Marenki—M. Meyers (Bu _ 
ffalo) 21:5, 21:11, 21:11. Vy je, St. Catharine, Londone, To
rų paguodo šrate K. Polyak rone (Scarboro) ir Windsore .
(Toronto) — J. McLennan priklausantieji šiai bendrovei 14 modelių 1956 metams ganu

~ ............... (Toronto) 21:11, 21:17. Vy fabrikai solidariai rugsėjo 19 nimo laikas, bet, nežiūrint to,
Tai' 3*6 "metų at rU naujokyne (B kl.) K. Paly d. išėjo į streiką. Iš viso 17. dar gali ir ilgesnį laiką nesusi

losiąs, kaip ak — J. Kazakevičius 21:9, 21 000 darbininkų atsidūrė „pi tarįį įr streikas pasitęs ilgiau.
■ :11, 21:13. Vyrų dvejete S. Ai kietuotojų“ eilėse. Iš to, 4800

eksich ir M. Marenko — M. darbininkų priklauso St. Cat
keh Zulps ir !♦ Eichvald 21:15, 9: barinei, dirbantieji MrKinnon

21, 15:21, 21:14, 21:19. T n
Moterų naujokyne (B kl.) 

S. Kasperavičiūtė — M. Jenni 
ir. t. t. Tuo tarpu anglų ekipo kevičius (gaila, kad sąrašuose nSs (Toronto) 21:9, 21:12, 21 
je buvo visi fiziniai darbinin neatpažįstamas — John Ka, :12- Moterų vienete J. Kapos 
kai: pieno išvežiotojas, lifto žak). tins — A- Stuhman (Toronto)
mechanikas, sandėlio prižiurę Naujasis ateivis — jugosla V:15’ 21:12’T 21:9>. Mo*erų 
tojas, grindikas, statybos dar vas Steve Aleksich, kaip ir M. dveJete “ į JessoP ir A- StuJ 
bininkas ir pan. Iš čia galima Marenko, taip pat buvo vienas man ~ KaPostins ir V. Ad 
padaryti išvadą, kad „darbi favoritų, laimėjęs su pastaruo n m-
ninku rojuje' sportas darbinin ju vyru dvejetą. Puikus buvo 1621 21 :Į6 22 -20 21 jjį0- 
kui yra neprieinamas. Darbi Hamiltono latvis Nodris Zul .ria™ dveJete ~ M. Marenko 
ninkas yra tiek išvargintas ir ps> iškopęs vyrų dvejete į fina ir į Kapostins — St Aleksich 
užguitas darbe, kad jis jokių lą> kur su L Elchvald taip pui l1r. J‘Je^coP 22i.20’ 17:21’ 21 : kompanijos vyksta 
pramogų nemato. Apie kolcho kiaį jr kjetai kovojo, kad senio ’ ’ ’ ‘ ’
zininką ir kalbėti nebetenka. ms viikams Marenko-Aleksich 

Pažįstantiems komunizmo reikėjo net penkių setų, kad 
tikrovę, šis Sovietų sportiniu pasiektų pergalę.
kų pasirodymas leido viena Tikrai geri buvo ir pasigėrė 
akimi žvilgterti per geležinės tinu stiliumi lošė amerikiečiai 
uždangos plyšį ir įsitikinti, H. Grossman ir M. Meyers, 

bet jie neturėjo laimės, kaip ir 
mūsų Pr. Gvildys. Tiesa, is da

nesun STREIKAS
CIO auto unijos ir Kanados žiniomis, tarp keturių vieto 

General Motor kompanijos va vių jau yra susitarta, tik Osha 
dovams nesusitarus dėl suda WOs reikalai nebaigti, yra už 
rymo naujos sutarties,

Pačioj pradžioj naująją vai 
dybą užgulė išspręsti 4-sios 
Lietuvių Dienos^ ateinančiais 

_ metais, Niagaros pusiasalyje
V1S* kliuvę ir, kaip greit išsispręs, rengimo klauismas. Tuo reika 

penkiose vietose, kaip ,Oshawo nėra žinių. Nors kompanijai da lu spalio 19 d. P. Daugino bu 
bartinis laikas yra svarbus nau te naujoji valdyba sušaukė vi 

sų vietos organizacijų atstovų 
pasitarimą. Šis reikalas yra vi 
sų lietuvių reprezentacinis rei 
kalas, tai visi be skirtumo, tu 
ri pasisakyti savo nuomonę ir 
prisidėti prie bendro darbo.

PASIKEITIMAS KLEBONŲ

— Buvę tremtiniai, nepamirš 
kite likusių niūriose stovykla 
se savo draugų. Bent vieną 
kartą metuose aukokite jiemr 

vienos dienos uždarbį!
eliminavusi ne vieną gerą žaidė 
j?-

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandas: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I Adamonis ir Budriunas ■
„DISTRICT ESTATE BROKERS"

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvairiose Mdntrealio dalyse. 
PASKOLOS: —

5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje.
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

ningų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: D. N. Baltrukonis VI 7634

Ą. Markevičius OR 1-9816 A. Gražys RA 1-3148
;j. Skučas RA 2-6152 J. Zienka TU 2712
■ Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
■ Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.

Res. P. Adamonis PO 6-4781. A. Budriūnas RA 7-2690.

ATVYKSTA TORONTO 
„VARPO“ CHORAS

Tenka sužinoti, kad karių 
i,Ramovės“ organizacijos rū

Ind. Limd. C-ny dviejose vie 
tose — Plant Nr. 1 ir Plant N. 
2, O' tam skaičiuj nemažas skai 
ėjus pateko ir vietos lietuvių, 
nes tai vienas iš didesnių fab vas Bernabas Mikalauskas iš pėsčiu lapkričio 19 d. į St. Ca 
rikų mūsiškiams buvo prieina keliamas į Brooklyną, laikraš ahariną atvyksta lietuvių Var 
mas ir ten daugiausia mūsų žm čio „Darbininkas“ redaktor po“ Ihoras. Koncertas įvyks 
onės galėjo gauti darbo. Gali ium, o į jo vietą į St. Cathari lenkų salėj „Dom Polski“ Fa 
ma pasakyt, kad St. Cathari nes vienuolyną atkeltas anks cer St. Piketininkas.
nes lietuvių kolonijai ako vie čiau jau buvęs Tėvas Juvena nACTrMin dacvait* 
na iš pagrindiniu darbo įmo lis Liauba ir jo padėjėjas Te V’ RASTENIO PASKAITA 
nių.

Pasitarimai tarp unijos ir 
i Toronte, 

bet prie pilno susitarimo dar 
L. E-tas. vis neprieinama. Paskutinėmis

Pranciškonų vienuolynu va 
dovybės patvarkymu, vietos lie 
tuvių parapijos klebonas Tė

vas Vytautas Balčiūnas. Da Vieša paskaita „Kuo galime 
bar St. Catharines ir Wellan prisidėti prie Lietuvos bylos 
do apylinkės lietuviai dvasinia gynimo“, įvyks šių metų lap 
ms reikalams turėsime du vie kričio 12 d., 6 vai. vak., slova 
nuolius. kų salėje, Welland ir Page gat

Spalio 9 dieną klebonas Tė J<an]P.e-, 
I, vas B. M. atlaikė vietos lietu 

> viams paskutines pamaldas ir 
i per pamokslą visus atsiprašė, 
t jei kas buvo negero iš jo pusės 
J ir atsisveikindamas priminė, 

Te!.: WAinut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal. kad turi viltį vėl kada nors
----------- —.---------- ------------------- *---------------- -------------------- > pasimatyti St. Catharinėje.

Vietos parapijos komiteto ir
vargonininko Pąuliomo pastan _ Daij Mikšys išvyko į Pa 
gomis spalio 16 dieną vienuoly ryžįų studijuoti vaidybos ir re 
ne buvo surengta atsisveikini^js£-iros 
mo arbatėlė. Ten dar buvo 
įteikta dovanų ir artimesniųjų . Berlyne 
bičiulių atsisveikinta dar kar f* oĮ^s 

tą. Jis iš St. Catharines išvykoj^yjeg^į artistai 
antradienį, spalio 18 dieną. Vokietijos.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798. 

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAITIS.
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

RAINBOW
Distributors Co.
Savininkai-panevėžiečiai

I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVIČIUS.
Visokiausi namams ir jų apstatymui reikmenys.

Lietuviams specialios nuolaidos.
409 NOTRE DAME St. W. Tel.: HA 2239 ir EM 6-2603

Lietuviška moterų kirpykla 
: DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 

; i LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITE (B. M. Dodon).
: t 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.. ___  __  į

Paskaitą skaitys 
svečias iš New Yorko, Žurna 
listų Sąjungos pirmininkas p. 
Vincas Rastenis.

Po paskaitos, toje pačioje sa 
Įėję bus šaunus pasilinksmini 
mas, prie geros muzikos ir tur 
tingo bufeto.

KLTS Wellando Skyrius.

atstatyti komu 
padegti operos 
atidarymui pa 
iš Vakarines

$ J. f, WHS ON II laidotuvių Direktorius |
S 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331 ®

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.TR 5151 VHle Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

J. GRAŽYS

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St.,E. 
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais—visą dieną.

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I L L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q. Tel.: HU 8—0162.

143—8th AVENUE, LACHINI
71 /t 17 *7 ZHT rr Lietuviams nuolaida.

/-O/2/ Sav.: P. RUTKAUSKAS.

D. E. BELANGER & SONS
:|: 13 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE i :

GARANTUOTAS DARBAS. ;
g 259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. |

COLONIAL TURKISH BATHS I
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO t

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE |
Viskas tik už $ l.oo #

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago# 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui. « 

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 2
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M. $

MOTERŲ DIENA: telef.: |
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. h \

3963 COLONIAL AVE., MONT RF AI, <
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___  užklausti. Vykstant į Vilniaus pickas, didelė musų ateitis, ku 
T T A A A T T I I 1 N K T ^enos minėjimą Torontan, rįs įneša į dekoracijas daug jaI—I /\ \ \ I I ( ) \ / nebuvo Progos- Nuo kada vai unatviško gyvumo.1 V A. 1 JLV dini, Laima? Padėkojau visiems ir pasu

Nuo mokyklo's suolo, vė kau į Tautos Fondo Hamilto 
liau Vokietijoje ir Anglijoje. no sk vedėio St Bakšio nuse

LIETUVOS DRAMOS TEATRO PRISIMINIMAI „Aukure“ esu nuo atvykimo kuris ‘tvarko, su vista valdyba, 
salę, kur vyksta „Tėvo“ repeti Hamiltonan, t. y. 1951 m. 
cijos. Budrį laikinai „vaidina“ Linkusi į meną, 1 
pati režisorė E. Dauguvietytė „Aukuro“, juk dar lankai Zan 
-Kudabienė (nuo spalio 23 d. kovo dainavimo studiją. ~ 
perima H. Kačinskas), visi ki sa’ m 
ti—savo vietose. Nors ir nela 
bai norėta daryti pertrauką, ta kraujuje tas yra. Matai, Tėtis 
čiau vyrai ją išprašė užsirūky (B. Šturmaitis — r ■_____ j _____ _ j t
ti. Pasinaudojęs šia proga, Janulis) taip pat vaidina, var išparduoti tiek, kiek salė talpi 
uždaviau kelis klausimus pa goninkauja parapijos bažnyčio na —_1100. 
skiriems aktoriams ir mėgėja Je- 
ms. — Malonu

Pirmiausiai prie P. 
čienės (Budrio žmona), vienos _
gabiausių šio kolektyvo narės, guvietytė - Kudabiene 
vaidinusios nuo pat „Aukuro“ minutei „sugavau ir 
įsisteigimo, taigi jau teatro ro spiritus movens. 

veteranės**. 1 ~~ f
— Atleiskite p. Rocevičiene, >>Tėvo^ pastatymui? 

matydavau Jus scenoje ir su . _
sidariau įspūdį, kad esate ne niėn. Skaitymą pradėjome Sau

visus administracinius minėji 
— Linkusi į meną, nes be mo reikalus.

1 į— Susidomėjimas, atrodo,
ie yra labai didelis, — užklausiu 

p. Bakšį. — Ar galėčiau suži 
—,^aip» atrodo,^kad šeimos noti, kiek biletų išplatinta?

•" "' i — Iki šiol jau yra išparduo
sodininkas ta 559. Iki premjeros tikimės jų

— Rekordinis skaičius, tur 
bus matyti abu būt, tremtyje dramos pastaty 

Rocevi scenoje! Daugiau lokių šeimų! me? O kaip su išlaidom?
Nors ir kaip užimta E. Dau __ Dvi dienos

tačiau yra balius Royal Connaught 
,Auku Hotel) parengimų sudaro 800 

—900 dol. išlaidų.
Kada pradėjote ruoštis koracijos 300 dol

(šeštadienį

Literatūros ir Dainos 
vakaras * balius

Šių metų lapkričio 5 d., 6 vai. vak.
Slovakų naujoje salėje, 162 Hagar St.

PROGRAMOJE:
1.. Vytautas Kastytis — žurnalistas.
2.. Algimantas Simonavičius — solo bosas.

Programos pradžia 7.30 vai.
Geras lietuvių mėgstamas orkestras. Pilnas, puikus 
bufetas svečių malonumui bei atsigaivinimui.
Maloniai kviečiame iš Kanados ir Amerikos lietuvius 
atsilankyti ir maloniai praleisti laiką W e 1 La n d e.

Tautos Fondo Ats. Wellando Sk.

H. Kačinskas, 
kuris „Aukuro“ sukaktuvių 
spektakly vaidins Tėvo rolę 

Grušo dramoje „Tėvas“.
Minint „Aukuro“ penkmetį.

Dar taip neseniai, atrodo, 
„Aukuras“ statė pirmus žings 
nius Hamiltone! Ir štai jau su 
kako penkeri metai nuo pirmo 
pasirodymo — 1950 m. per Va 
sario 16 d. minėjimą. Taigi tik 
rumoje, jų sukaktis, mažas see 
ninis jubilėjus, !
mėn. Bet aplinkybės vertė ati 
dėti lapkričio' mėn. f w 
tį atžymėti. Ir rengtasi jai kru

Vien tik de 
, salių nuo 

’ ma per 200 dol., rūbai ii kt.
— Roles išdaviau lapkričio išlaidos.

L — Ar negalvojate perduoti 
naujokė. Ar vaidinote kur an šio men., žinoma, dirbome su to veikalo ištraukų per Amen valdybos narius Hamiltone plokštelių.

__? vasaros pertrauka. kos Balsą Lietuvai? Šią vasa

i

tik pusė kainos. Po susirinkimo bus pademo
Iki spalio 29 d. biletų galite nstruotos Alice Stephens 15- 

gauti pas „Aukuro-1 n T. Fon kos metų proga įdainuotų 15 
" Dainos mėgėjai kv 

ir Tulpės valgykloje, 994 Dun iečiami atsilankyti ir išklausyksčiau? vasaros pertrauka. ____ _____ ____  _______
— Taip, kaip mėgėja, vaidi — Kodėl parinkote Grušo rą trumpomis bangomis girdė jas st., Toronte ME 9490. No ti pirmą kartą Kanadoje šio 

nau Palangoje, Klaipėdoje ir „Tėvą“.
Miunchene.

. . . jau per Vilniaus radiją vaidina tintieji gauti paštu ar gyveną garsaus ansamblio dainas.
--------------- ~~ Norėjau sukakčiai pasta nt Panevėžio teatrą Giušo „Tė provincijoj ir rašykite ar skam Visų narių dalyvavimas būti 

— Kokį pastatytą „Auku tyti lietuvišką veikalą. Be to, Vą“. Tai butų lyg ir atsaky binkite L. Skripkutė, 133 Bold nas. V-ba.
ro“ veikalą laikote stipriau JIS Yra mazai matytas musų mas, kad mes nesame „baltieji St. Hamilton JA 94811. Po 
siu? publikai. Ir veikalo mintis yra vergai“, (kaip jie propagando spalio 29, kreipkitės į p. S.

— Kaip vaidinusiai, sunku labai graži — kova Tėvo ir Su je sako), bet taip pat šalia savo Bakšį, 38 Stanly Ave. Hamil 
pasakyti. Kaip Jums atrodo? naus ir jų skirtingas tiesos su tiesioginio darbo, turime pro ton JA 94662 tarp 4—6 vv. 

— Inspektorius atvyko ir pratimas, paaukojant labai gos pasireikšti ir mene. Be to, r.l_ _ į_ Zt
Mokyklos draugai mano many daug dėl jos. Juk teisme, sū man, atrodo, kad čia yra proga gauti programas. 8jos 
mu, —atsakau. nus Gudija prieš tėvą, nes jau ~ v " -----

— Teisingai. Ir man tie vei čia, kad ?esa yra augščiau uz 
suėjo "vasario kalai atrodo stipriausi. meilę, prisirišimą prie tovo.

- — Ką galėtumėte pasakyti ~” Ar glavojate išvykti gast kui. Juk jis taip pat dirba Ame
šią” sukak apie savo roles? rolių su tuo pastatymu? rikos Balse. Būkite malonus,

• j — Didelė garbė yra vaidinti — Žinoma, negalvojame tą reikalą atvykus p. Kačins ____  , _ t_____ .
opščiai, su noru kuo iškilmin kartu su P- H. Kačinsku. Ma vien aPie pastatymą Hamii kui plačiau išnagrinėti su juo. ir aprūpins programomis, 
giausia’ parenkant lietuvišką tydavau jį» kaip žiūrovė, sceno tone. 1 Darbas scenoje užvirė. Eida Rengėjai pasirūpino, kad ap skam, Vilimui — montrealie
veikalą. Nenorėta kartoti jau Je- Niekuomet netikėjau, kad JCą^ galvojate apie Dra mas namo pagalvojau, kad tu švietimas būtų geras ir P. A. čįam; Dambrauskam, Cepaus 
pastatytų ankščiau. Apsistota tek® kartu vaidinti. 1 _
ties Grušo „Tėvu“ ir pakviesti Juozapavičius (Budrių su 
Budrio rolei mūsų teatro paži nus) vaikščioja po salę sust _ ° 
bą, H. Kačinską iš JAV. No mąstęs^, 
rint kuo iškilmingiausiaį at Dayj^au? “ užkalbinu simna paruošimas tu gabiųjų mėgė 
svęsti šią sukaktį, paprašytas paviciau. uzKaiomu šimpa . r KT T __ r_
Tautos Fondo' Hamiltono sk. į f'"1"' 
bendrą darbą. Ir reikia pnpa gyvenamos gatvės kaimyną, 
žinti (teko būti viename jų po 
sėdyje), kad iš abiejų pusių ro 
domas gražus bendradarbiavi 
mas, sukant vežimo ratus tom 
pačiom jėgom.

Neiškenčiau — juo labjau, 
kad Hamiltone plačiai kalbama 
apie šias sukaktuves — ir vie 
ną vakarą nuvykau į parapijos

PADĖKOS
Mes abu, A. ir J. Dambiaus 

gos pasireikšti ir mene. Be to, prie įėjimo į salę bus galima kai, tariame širdingą ačiū visie 
> bus leims, kurie atsilankė mūsų 25 me 

diniėlio pobūdžio, 24 puslapių tų vedybinių sukaktuvių minė 
įdomiai iliustruotos. Panele jiman ir už brangias mums do 
Virbickaitė ir p. V. šležys, su vanas. Ačiū visiem rengėjam- 
organizuos tautiniais rūbais J. Z. Liutkam, J. J. OnaiČiam, 
mergaičių ir berniukų, kurie Edą L. Ulbinam. Ačiū atsi 
priims svečius, nurodys vietas lankiusietn — kun. Bobinui, 

kun. Rickui, Čižiūnam, Girdau

Kanadai tarti savo žodį.
— Visai puiki mintis. Dar 

šianden parašysiu H. Kačins

mos Studiją? rime jau Kauno operos prisimi garso sistema būtų įvesta. To kam, Matusaičiam, Masui—to
T Pe adej°» ji duoda daug nimus Toronte, o Hamiltone — dėl nežiūrint, kuriame kampe rontiečiam: Ceskauskam, Pla

__ ' ' ' Šiandien, su mėgė lapkričio 6 d. 6 vai. Westdale sėdėsite, gale ar balkone, gali sinam, Pundžiam, Raisfort Ha
, jiškumu ir baigiasi gabių akto salėje pergyvensime Vilniaus te viską girdėti ir matyti. miiton; Tuinylam, Veiveriam,

— Ką galvojate, p. Juozai pasaulis. Studija būtų kaip Dramos Teatro prisiminimus. Spalio 30 d., sekmadienį Sk Raseliam, Janušam, Treigiam,
r_ 2L___ 7 ■ užkalbinu šimpa įr paruošimas tų gabiųjų mėgė Norėčiau pažymėti, kad spe ripkutė, Baronas ii Liesevi Zimantam, Balnam, Rukšnai

Tautos Fondo Hamiltono šk i tišką, augšto ūgio, tos pačios artistais N. Lietuvos prote ktaklis prasidės punktualiai 6 čius, vyksta į Torontą ir abie čiam, Dambrauskui Iz., Trečio
---- - -------- —i.-a- 1—-•-------- _ sionalų teatrams. Apie tai ture vai. vak., todėl visi žiūrovai jose parapijose po pamaldų ap kam, Mikelėnam, Žemaičiam, 

i torontiškius biletais į Rimkam, Ozalam, Blačiūnam, 
_, kad turėtų laiko premjerą. Kūjeliam, Dumšarn, Mikėnam,

Sunku yra tas vis dijos mokytojus. pasidėti paltus, kurie galima Tad iki pasimatymo prem Zogam, Kisieliui ,Gabėin, Na
— Ko pageidautumėte iš pu bus palikti įėjus į pastatą, kai jeroje. L. S. ruševičiam, Pociam, Vilkam,

rėje koritoriaus pusėje, ir pa AlvIAc ei A vimpnc Hissleriam, Kalamkam, Astrau
justi šventišką nuotaiką dideha ~iwiriitf c skam, St. Augustinaičiam, St.

K. Baronas. SUSIRINKIMAS. AugustaiČiam, Iz. A. Augusti 
DAR AP1F AUKURO” Lapkričio 6 d., tuoj po pa naičiam, Stradomskiam, Rugie 
u AK Ant „AUKURU maldų parapijos salėje šaukia niam, Rickam, Stroliam, Luko

rKEMJEKĄ mas Hamiltono SLA kuopos šiam, Gealdikam, Augaičiam,
Paskutiniame posėdyje šven visuotinis susirinkimas šia die Mažeikam, 

tės rengėjai, galutinai apsvars notvarke: 
tę programą ir su ja susijusius 1- Susirinkimo atidarymas, 
klausimus, nori visiems praneš 2- Pereito susirinkimo protoko 
ti ypatingai malonią žinią: lo skaitymas,

Letuvos Valstybinio Teatro3- Aplikacijų skaitymas, 
77. ZZ_7_.__.__ , kuris L Naujų narių įsirašymas,

bet juk auginu sūnų ir dukrą... vaidins premjeroje, mielai pa Klausimai ir sumanymai, 
ir t a . ... g Susirinkimo uždarymas.

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

— Žinote, šeimos i ūpesčiai, pagalvoeti Torontas, sutrau kviečiami atvykti prieš vaidini rūpins 
darbas plieno fabrike, čia vėl kdamas į tą miestą dramos stu mo pradžią, 
vaidyba. Sunku yra tas vis dij°s mokytojus, 
kas suderinti.

— Kiek repeticijų turite sa blikos
vaitėje? " — Nors ir esame mėgėjai,

— Iki šiol po 4 vai. du kar tačiau perdaug kritiškom aki 
tus. Nuo spalio 23 d., atvykus m*s nenorėčiau, kad žiūrėtų.
H. Kačinskui, kiekvieną dieną. NIes iš savo pusės pasistengsi

Į mūsų pasikalbėjimą įsijun me duoti viską, kad publika pa 
gia L. Šturmaityte (adv. Nar sijustų, kaip NL dramos teat 
butienė) ir kaip sena pažįstaTe-
ma, užkalbina: — Dovanokite, kad truputi

— Matau, Kazy, reportažą „Uįsiu“ į Jūsų gyvenimą. Ar 
ar kokį interview ruoši? netrukdo Jums darbo?

— Kaip tik norėjau ir Tave norėčiau „Aukurui ----
dar daugiau savo jėgų atiduoti, aktorius H. Kačinskas, I 
1 - ' ‘ “ ' ’ • ‘ _____

— Kaip Jūsų manymu, „Au žadėjo perduoti kai’kurias 
kuras“ progresuoja, vo“ ištraukas per Amerikos

— Mes visi apgailestaujame Balsą į Lietuvą. Tokiu būdu, 
----- ----------- i mes galėsime 
susijungti su savo broliais bra 
ngioje Tėvynėje.

Tai bus iškilminga ir reta 
šventė Hamiltono lietuvių ko 
lomjoj ir , 
zistencijoj. 
į premjerą, 
jaunuosius (ne jaunesnius b
m.). Vaikams ir moksleiviams

PERKATE ar PARDUODATE? į;
----------------------------------------------------
* Namai *Ūkiai *Sklypai 
'Bizniai ’Pramoninės nuosavybės

patarnavimo kreipkitės pas • —Kompetetingo
A. P R A N C K E V k Č IŲ . . . LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

R I D O U T real^>stteadete 
KANADOS STAMBIAUS REALTORIA1 

Skyriai visoje Ontarijoje.

I
 HAMILTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS | 

Geriausias vyriškus ir moteriškus į ’
kostiumus ir paltus

s i u v a t i k v

G. PALMER CUSTOM TAILORS I
« Geriausia medžiaga v

pagal Paryžiaus ir New Yorko madą.Hamilton, 7 Sterling St. kampas King St. W. & 
£ (netoli Westdale Collegiate) telef. JA 8-3345. X 
$ Sav. G. Palme r-P aliliūnas. g

Tel. TR. 1135VICTORIAJ CLEANERS&.DYERS Co.
SPECIALIAI NUPIGINTA

RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas .............0,95
Paltas (lengvas) 0.95
Suknelė ................... 0.90
Skrybėlė ................... 0.85

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

Vasilavam, Gurk 
liam, Dudurkam, Racevičiam, 
Šimučiam, Račam, Tamušaus 
kam, Mateliam, Janulunam, 
Bar tūlam, Mitrauskam, V id 
mantam, Arimam, Lilčikui, Až 
ubaliam, Jurėnam, Skadzam, 
Cvirkam, — ačiū, ačiū širdin 
gai. A. J. Dambrauskai.

netekimą tokių aktorių - mėgė nOTS ‘ dvasiškai 
jų, kaip A. šaipūnas, A. Sut 
kaitytė, I. Mickūnienė (visi iš 
vykę į JAV), pasitraukimą A. 
Stasevičiaus, J. Žiliaus. Tačiau 
tikiu, kad jie sugrįš. Nesugrįš, 
deja, tik a. a. Laimute Baltru 
konytė.

— Ir dar viena — kas daro 
dekoracijas?

— Jaunas, gabus A. Trum

Aukuro" 5 mt. eg 
Visi atsiiankyKitc 
atsivesdami savo

LIETUVIS LAIKRODININKAS

HE 0211 Offine: 727 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, sav.

ANGLYS — MALKOS —KURO ALYVA

ŽUKAS ANTANAS
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 į

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

MMMMMHtNMMMMMMMUMMIMHMiMMHiMMMHMtoMv

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.

DOVANŲ SIUSTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų pas
Montrealio atstovą 

Mr. Manfred Kory 
Mūšy kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davacŲ siuntinių persiuntimo 
firma

International Gift Parcel Cervice
1176 SHERBROOKE ST. W----------- Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q„ Canada.

A. J. Norkeliunas
: ! f COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Te!. RA 7-3120

6695 - 35 Ave.. Rosemount, MONTREAL 36
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SOL. GINA BUTKUTĖ- 
-ČAPKAUSKIENĖ

ŠAUKIAMAS SEIMELIO 
PREZIDIUMO POSĖDIS.
Ateinantį ketvirtadienį, spa šį sekmadienį,, Kristaus Ka 

lio 27 d., 8 vai. vakaro, Auš raliaus šventės dieną, Aušros 
ros Vartų parapijos saleje, Vartų bažnyčioje gipdos pa 
1465 de Seve, įvyks Montrea maldų metu, 
lio Seimelio Prezidiumo posė 
dis, kurio metu bus svarstomi 
Seimelio Statuto ir Krašto Ta 
rybos suvažiavimo reikalai.

S. Naginionis
Prezidiumo

DIPL. INŽ. 
būrį skystojo 
ja projektuoja

BUS VESTUVĖS
Plačiai ^žinomasis montrea 

lietis, Montrealio Seimelio 
Prezidium onarys, narnų savi 
ninkas ^Augustinas Kudžma 
tuokiasi su panele Eleonora 
Navickaite, gyvenančia Hart

'X
't-

J W

KLB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA 

paskutiniame posėdyje spalių 
20 dieną sudarė Rinkiminę Ko 
misiją KLB Apylinkes Tary 
bai išrinkti.

Pirmininkas.
J. BULOTA, 
kuro kompani forde, Conn., USA. Vestuvės 
siųsti į Argen įvyks lapkričio 19 d. Šiiūbas 

tiną statyti Buenos Aires nau bus Aušros 
jų bendrovės įmonių, gavo iš je 11 vai. 
Paryžiaus žinių, kad pagrin 
din,ėje įmonėje įvyko didžiu 
lis sprogimas, kurio metu už 
mušti du buvę p. Bulotos pa 
dėjėjai inžinieriai, įmonė la 
bai išardyta, daug sužeistų, 
—taip, kad jos projektai da 
bar pakibo ore.
PO VIEŠNAGĖS SUGRĮŽO

Į HAMILTONĄ
Pp. Salalų dukra Elena Nor 

kienė su sūnum ilgokai vieše 
jusi pas tėvus Ville Lasalle, 
aną savaitgalį sesers Onutės 
vairuojama mašina buvo nu 
vežta į Hamiltoną. Ta pačia stebėjo pasitaikančius kurjo 
proga buvo užsukta ir į Toron žus. Esą kaikas nežino, kas yra 
tą. Nepr. Lietuvos bendradar Kanados min. pirminniKas ir į 
bės — p. Onutė Salalytė ir p. klausimą pasitaiką ir tokių at 
Felicija Pinkevičiūtė — ta pa sakymų —Eisenhoweris... Tei

Vartų bažnyČĮo

TEISĖJAS 
reikalams p. 
daręs komisiją iš 5 asmenų, ku 
rios tikslas sudaryti kokį nors 
ceremonialą, kad priėmimas 
Kanados pilietybės būtų įspū 
dingesnis ir atmintinesms.

Trečiadienį sušauktiems, be 
ne 16-kos etninių grupių ats 
tovams komisija padarė prane 
Šimą, kuriame kiekvienas na 
rys pasisakė ir minėjo projek 
tus. Buvo paklausimų iš su 
kviestųjų tarpo. Teisėjas p. La 
fontaine įdomioje kalboje pa

> pasitaikančius kurjo

PILIETYBĖJ
Lafotaine yra su

I i

su žaviaPietų Amerikoje — Kolum lietuviškai publikai 
bijoję labai išgarsėjusios savo muzikine programa, šių metų 
koncertais akordeonistės sesu lapkričio 5 dieną Susivienijimo 
tės Ingrid ir Astrid Sidaravi Lietuvių Amerikoje 236 Kuo 
čiūtės šiuo metu gyvena To pos Toronte rengiamam 21 me 
ronte. Jos lapkričio 5 d. SLA tų gyvavimo sukakties paminė 
236 Toronto kuopos 21 gyvavi jime - baliuje.
mo metinių-baliaus proga, pir Be to muzikinėje programos 
mą kartą Kanadoje, dalyvaus dalyje girdėsime dainuojant so 
kaip solistės - akordeonistės, lo mūsų jaunus dainininkus: S.

Šios jaunos akordeonistės Mašalaitę ir A. Vėiyvį, akom 
pirmą kartą pasirodys scenoje ponuojant muz. St. Gailevičiui.

MOKYKLOS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Toronto Maironio vardo he 
tuvių šeštadieninės mokyklos 
tėvų susirinkime buvo padary 
ti išsamūs pranešimai, liečią še 
štadieninę mokyklą. Šiuo metu

Į Apylinkės Tarybą bus ren mokyklą lanko du šimtai moki 
kami 25 asmenys. Rinkimai nių. Praėjusiais metais finansi 
įvyks gruodžio 18 d. (sekma nė mokyklos apyvarta siekė ar 
dienį). Kandidatus 
terminas: lapkričio 13 d. imti 
nai.

Toronto lietuviškoji visuo 
menė ir organizacijos prašomi 
iš anksto numatyti kandida 
tus prisilaikant rinkiminių tai 
syklių, laiku paduoti 
tų sąrašus Apylinkės 
nei Komisijai.

Rinkiminė Komisija 
reikalu paskelbia išsamias in 
formacijas: komisijos sudėtį, 
laiką, vietą ir visą rinkiminę 
procedūrą. 
KLB

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“
penkiolikos metų sukaktuvių minėjimas

yra numatytas lapkričio "26 dievo šokiai, užtrukę ligi leidžia 
ną, paskutinį šeštadienį prieš mojo laiko pabaigos. Daugelis 
Adventą. tame vakare susitiko ilgai nesi

Minėjimas žada būti iškilmin matę per vasaros atostogas. Vi 
gas, kiek esamomis sąlygomis su nuotaika buvo gera.

čia proga atsilankė į „ČigoAų sėjas sako, kad reikia "mokėti bu,s įmanoma. Numatyta^ gera NEPAPRASTAS VISUOTI 
barono“ operetės spektaklį.

„NEPR. LIET.“ 1_______
DARBIS K. BARONAS

bent vieną — prancūzų ar ang Ya^aŲen®’_ kuriai kalakutų pa

išstatyti ti pustrečio tūkstančio dolerių. 
Susirinkimo metu išrinktas 

tėvų komitetas: pirm. Pusvaš 
kis, vicepirm. Simanavičienė, 
sekr. Bašinskas, ižd. Jaseliū 
nas ir parengimų vadovas Ta 
mulionis: Revizijos komisijon 
išrinkti: Danaitis, Genys ir Ui 
bonavičius. Mokyklai mokes 
tis, kaip ir pernai, paliktas tas 
pats: nuo šeimos, kuri savo 
vaikus leidžia į šią mokyklą, 
imti po penkis dolerius. Nau 
jojo komiteto pirmasis uždavi 
nys surengti mokyklos Kalėdų 
eglutę.

K. LIET. MOTERŲ 
Bendruomenės Toronto Apy 
linkės narių susirinkimas įvy 
ks spalio m. 30 d. 4 vai. p. p. 

Toronto Lietuvių Evangeli Lietuvių Namuose. Narių daly 
kų Susivienijimo parapijos pa vavimas būtinas. Visos nares 
maldos įvyks lapkričio 6 dieną prašomos dalyvauti. Vaidyba. 
1 vai. popietų Grare Lutheran IŠVYKO DR. MAURUKAS 
Church, 1324 Davenport Rd. Torontietis, pavasarį įgijęs 
Pamaldas laikys kun. P. Da chemijos daktaro laipsnį, Dr. 

ž V-ba. Jonas Maurukas emigravo į J 
A V, kaip specialistas, darbuo 
tis vienoje ligoninėje, o kartu

kandida
Rinkimi

rinkimų

Toronto Apyl. Vaidyba.

EVANGELIKŲ 
PAMALDOS

gys-

-jp- —-  — —- — C A V A A a NIS „LITO“ NARIŲ
BENDRA — kalbą, apsipažinti su Ka žadėjo mūsų kultūrinių paren susirįnkimas įvyks spalio 30 d., 

_ _ ---------j nados geografija istorija ir sa £imli rėmėjas Kazimieras Lu sekmadienį, 12 vai. 30 m., Auš
atvyksią iš“ Hamiltono 7 Mont vo’ kaiP pil*ečjų’. pa

realį — į „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ 15-kos metų sukaktu 
ves. Jis žada atvykti dar ir ne 
vienas.

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeanne Mance ir 
Prince Arthur gat. kampe, spa 
lių 30 d., 12,30 vai. pp., lietu 
vių pamaldos.

DIDŽIULIS RUDENS
balius įvyks šį šeštadienį, spą dėstyti universitete. Išvykimo 
lio 29 d. UNF salėje. Jį ruošia 
Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-ja. 
Bus turtingas bufetas, loterija 
ir gros „Trimitas“ orkestras.

Toronto lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti ir parem 
ti Mažosios Leituvos veiklą.

Metinis Mažosios Lietuvos
Bičiulių Dr-jos susirinkimas

proga, jo prieteliai ponų Šarū 
nų namuose buvo surengę nuo 
taikingas išleistuves. 
„JUOZAPATO PAKALNĖ“.

Viename slėnyje Toronto 
miesto vakarinėje dalyje, kur 
prieš keletą metų bujojo pui 
kūs daržininkystės laukai, pa 

_  __ staraisiais metais liko smarkiai 
šaukiamas lapkričio 13 d., 4 v. apstatyti.~l ame slėnyje yiaįsi 
p. p. Toronto Liet. Namuose. 
Narių dalyvavimas būtinas. L.

kas- ros Vartų parapijos salėje. Sv
Programoje, be vakarienės, arbiausias dienotvarkės punk 

numatomas trumpas aktas ir tas — galutinis „Lito“ įstatų 
meninė dalis, kurioje pasirodys priėmimas. Įstatai jau atspaus 
auganti ir sparčiai kylanti jau dinti. Ta pačia proga nariai bus 
na solistė, E. Kardelienės muzi supažindinti su „Lito“ veikla, 
kos studijos mokinė, Gina But finansiniu stoviu ir kitais reika 
kutė-Čapkauskienė. Galimas da Jais. Visi nariai ir „Litu“ besi 
lykas, kad ir dar kas pasirodys, domintieji kviečiami dalyvauti.

Po to bus balius-šokiai. Šiuo metu „Litas“ turi 148 
Visi Montrealio lietuviai narius, 14.000 dol. indėlių ir 

įspėjami lapkričio 26 dienos da 12.000 dol. išduotų paskolų, 
tą pasaugoti savo laikraščio 15- Pr. R.
kos metų sukaktuvėms pažymė 
ti ir gražiai jas atšvęsti.

Smulkiau apie tai bus sekan met, labai gražiai 
UGNIAGESIAI baigia sutartį, šiuose „Nepriklausomos Lietu nė, p. Stankienė ir kitos mote 
o naują sudarant jie pareika 
lauš pakelti metinį atlyginimą 
ligi 4.071 dolerio, kas sudarys 
398 dol. pakėlimą, ir dar darbo 
savaitę iš 60 sutrumpinti į 56 
valandas.

reigomis. O kai dėl komisijos 
pranešimo, tai bus padarytos 
atatinkamos išvados.

Dabar, kaip paaiškinta, 
Montrealyje kasdien suteikia 
ma Kanados pilietybė bent 75 
asmenim.

NAŠLIŲ PARTIJOS 
rengėjos dėkavojame nuošir 

Kun. dr. M. Kavolis, džiai visiems atsilankiusiems, 
ir už fantus loterijai. Pelno 
turėjome 142.45 dol., kuris 
skirdamas į bažnyčios rūbams. 
Nuoširdžiai ačiū'. Rengėjos.

Advokatai
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26 
152 Notre Dame St. £.

tel UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Ave., Rsm.

RA 2-5229.

Pr. R.
NAŠLIŲ VAKARIENE, 

kuriai pasidarbavo, kaip visuo 
p. Vaupšie

DR. J. ŠEGAMOGASj 
C H I R U R G I N Ė ir į 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175.

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 1 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą.
namų 1038 Osborne Av. 
Verdvn. Tel.: P O 6-9964.

N A MŲ DAŽYMAS| 

kreiptis tel. LA 6-2084. §

?

DANTŲ GYDYTOJAS

g DR. J. M A L I Š K A | 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. g

< 5303 Verdun A., Verdun, g
1 Tel.: TR 4S47 |

«
NOSIES, GERKLĖS ir ?
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir C H I R U R G A S 
f DR. R. CHARLAND 

956 SHERBROOKE E.
Tel.: FR 7684. EX8822 $

vos” numeriuose.

VYTAUTO KLUBAS 
ATIDARĖ ŽIEMOS SEZONĄ

Šeštadienį DLK Vytauto 
klubas buvo pilnas žmonių. 
Vietos apatinėje soleje neužte ^i 
ko ir teko vakarienę išplėsti į 
viršutinę salę. Naujasis pirmi 
ninkas p. Skinkis trumpu žo 
džiu dėkojo visiems už atsilan 
kymą. Klebonas kun. J. Bobi 
nas pasidžiaugė, kad klubas 
progresuoja y jis yra atremon

60 dalyvių,

LOUIS MANGEAU $ tuotas, pagražintas ir patogiau 
KURO ALIEJUS 

114-1 Ave., Ville Lasalle.
No. 1 Imperial Products

TR 3 2 3 7

rys, susilaukė apie 
nes tą vakarą daug ką suvilio 
jo Vytauto klubas, pirmą kar 
tą šį rudenį rengęs vakarienę. 
Našlių vakarienė praėjo taip 
pat geroje nuotaikoje ir sėk 
mingai.

KANADOS LIETUVIŲ
Katalikių Moterų Dr-jos Mont 
realio skyriaus narių susirinki 
mas kveičiamas sekmadienį, 
scpalio 30 d. 12 vai.

Visos narės kviepiamos da 
lyvauti. Valdyba.

BELMONT PARKAS

kūręs nemažas ir lietuvių skai 
Čius. Esant vietovei dar tik kū 
rimosi stadijoje, slėnyje tarp 
kalvų, lietuviai šią vietovę pra 
minė „Juozapato Pakalnė“... 
TORONTIECIAI, nepamiršim 
ir jūsų ir aprūpinsim biletais 
(jeigu jų dar turėsime) Į „Au 
kuro“ statomą premjerą—Gru 
šo „Tėvą“, — dalyvaujant gar 
siąjam Lietuvos Valstybinio 
Teatro aktoriui H. Kačinskui.

Premjera bus Westdale Col 
legiate auditorijoje, Hamilto 
ne, — lapkričio 6 d. sekmadie 
nį, 6 vai. v. punktualiai.

Spalio 30 d., sekmadienį, iš 
Hamiltono į Torontą atvyks p. 
Skripkutė, p. Baronas ir Liese 
vičius ir abiejose parapijose, 
po pamaldų galėsite gauti bile 
tų prie bažnyčių. L. S.

dieną Prisikėlimo

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIES 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guy St., tel. FI
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Dr.E.Andrukaitis:
956 SHERBROOKE E. 1

Tel.: CH 7236. |

© 
© 
© 
S C

sutvarkytas), kad darosi vis lie
tuviŠkesnis ir kad jo ateitis tu perkeliamas nuo Beckriver į 

$ rėš būti dar geresnė. Po vaka Ville Lasalle, ties Šv. Lauryno 
x rienės, kuri buvo labai gera, bu upe, kur jau mūsų tautietis ma 
£ ■■■ tininkas Julius Jurėnas išmata

PRANEŠIMAS. vo plotus žemės, apmokėtus 
— At . t < . • -ii milionais dolerių. Tai gi, VilleNorint patenkinti pereikala LasaUe dau iau ^ink

vimą tų, kurie turi mažesnę v,'
' sumą pinigų įmokėti, turime „ _

galimybę pasiūlyti duplexu, p- PETRUŠKEVIČIŲ b „Ihe 
naujų po 4 ir po 5 kambarius, zette paskelbė straipsni

JŪRŲ SKAUČIŲ PENKME 
TIS LAPKRIČIO 13 D.

Toronto jūrų skautes, švęs 
damos jų veikimo penkių melų 
sukaktį, rengia skautišką vaka 
rą su šokiais. Vakaras įvyks 
lapkričio 13 d., 5.30 vai. p. p., 
St. Andrews (latvių ir estų) 
bažnyčioj ant Carlton ir Jarvis 
g-vių kampo, II augšto didžio 
joj salėj. Programos oficialioje 
dalyje maloniai sutiko kalbėti 
v. valt. M. Vasiliauspienė ir jū 
rų skautininkas Vladas Saru 
nas. Salė bus išdekoruota ir pa 
vadinta „Jūros dugne“. Prog 
ramą norima pradėti punktua 
liai.

Visi Toronto ir apylinkių sk VĖLINIŲ 
autai-ės, jų tėvai ir bičiuliai ma parapijoje bus švenčiama ypa 
loniai kviečiami lapkričio 13 d., tingu būdu. Vakarinių pamal 
sekmadienį, praleišti „Jūros du dų metu giedos parapijos cho 
gne“. ras, sol. V. Verikaitis, naujai

T oronto

KUN. DR. 
moksleivių 
kime skaidė paskaitą apie cha 
rakterio ugdymą.

PIRMAS Pris. par. parengi 
Rosemount ir Mercier rajonuo KURSUOSE šį šeštadienį bus mas naujose patalpose įvyks 
se už kainą pradedant $ 13. lietuvių literatūros, kalbos ir lapkričio 12 ir 13 dd. Organi 
500,00 ir įmokėjimu $3.500,00. Lietuvos istorijos pamokos. zuoja parapijos sporto klubas 

Aušra“. ę

jūrų skaičių laivas susikūręs kvartetas ir trio. 
Vandenė.
J. GUTAUSKAS

ateitininkų susirin

Co.

6351 
neju- 
mūsų

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ 
namų telefonu HE 7877.

butų namas Bannantyne gat 
vėje Verdune (netoli Brown 

Blvd.) Kaina $ 25.000.
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Raštinė vakarais:
2104 Mount Royal St. E.

LA 1-7926—8873

Advokatas

Suite 306, Aldred Building
MArquette 8048

500,00 ir įmokėjimu $3.500,00. Lietuvos istorijos pamokos.
Per šią įstaigą — lugsėjo-MAČIUKO Mamerto pirmos 

spalio mėn. pirko namus, iš serijos paskutinis laimėjimas 
lietuvių: atiteko p. Ant. Ratavičiui tu
typ. A. Račiūnas—Rosemou rinčiam 100 nr. Antros serijos

nte, 16 Avė. 6 šeimų, abonentų platinimas jau yra
2. p. B. Bujūnas — Rosemou Įpusėjęs ir po 4 svaičių prasi

nte, 38 Avė, 6 šeimų, dės lošimas.
3. B. Bagdžiūnas — Mercier, P. VAICEKAUSKIENĖ pir

Duplex, moji atsiliepė į BALFo pirmi
4. S. Mekšrūnas — St. Zoti ninko atsišaukimą — padėti

que St. Duplere, Vokietijoje likusiems tautiečia
5. CP. Buračas —■ Delorimiet ms.

St. 6 šeimų,
District Investment

Chambly St. 8 šeimų.
Pirko žemės:

1. p. K. Gudžiūnas.
Pardavė žemės;

1. District Investment I
Pak davė inamus:

L p. A. Račiūnas,
0. p. A. Mackevičius.

District Estate Brokers.
PL 8501

IŠNUOMOJAMAS puikioje
vietoje 7 kamb. butas, 

švarus, parduodami baldai.
$ 45.00 mėnesiui.

4698 Jeanne Mance.

6

Co.

METRAŠTĮ 3-ios Liet. Dienos 
Co galima gauti „Nepr. Lietuvos“ 

redakcijoje (1 dol.) ir taipgi 
ženklelį (30 et.)
P. BARONAS yra pasiryžęs at 
sikviesti iš Vokietijos galinčių 
emigruoti lietuviu.
PASTATĖ DIDELĮ VANDE 

NS BASEINĄ
St. Joseph gatvės pašonėje, 

Verdune, prie vandens filtrų, 
pastatytas didelis vandens re 
zervuaras, talpinąs 35 inilionus 
galionų vandens. Jo pastaty 
mas atsiėjo 1 mil. 750 tūkst. do 
lerių.
BOTYRIENĖ Adelė sirgo ir 
gydėsi General ligoninėje.

SEKMADIENĮ Kristaus Kara 
liaus šventė. Šventei paminėti 
Prisik. par. skiriamos 11 vai. 
šv. mišios. Minėjimą rengia 
Kat. Federacijos Toronto sky 
rius.
STEIGIAMAS jaunimo chore 
lis, kuris Pris. par. giedos per 
jaunimui skirtas mišias. Dar 
gali prisirašyti prie chorelio, 
klebonijoje pas T. Rafaelį, iner

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron)
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. v,.
(pagal susit-u-irv-'

amžiaus.

Dr.A.VALADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tei. ME 2933

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 

APYLINKĖS VALDYBOS 
RAŠTINĖ

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas

JONAS J. JUŠKAU IS, 
LL. B.

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada. 
Telefonas : Pacific 4511.

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-7 
v. pp. Kitu laiku, susitarus
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